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ДОНБАС
Генерал-майор Збройних сил України колишній глава української місії при
НАТО Петро Гаращук заявив, що ополченці самопроголошених Донецької і
Луганської народних республік в будь-який момент здатні захопити територію всього
Донбасу. Про це він сказав порталу „Обозреватель”. „З військової точки зору в
квазіреспубліках накопичено достатньо військової техніки, боєприпасів, особового
складу для операції, скажімо, обмеженого характеру. Метою такої операції може бути
захоплення Луганської та Донецької областей”, – заявив Гаращук.
Пушкарев, Тимур Украинский генерал спрогнозировал захват ополченцами всего
Донбасса = [Український генерал спрогнозував захоплення ополченцями всього Донбасу] /
Т. Пушкарев
//
Вести
(http://vesti.lv/news/ukrainskii-general-sprognoziroval-zahvatopolchencami-vsego-donbassa). – Рига, 2017. – 01.03.

***
Ситуація на Донбасі, як і раніше продовжує бути досить напруженою. Після
істотного загострення в районі Авдіївки в лютому сторони зайняли позиції,
закріпилися, і конфлікт почав перетікати в колишню стадію. Однак українські
силовики намагаються раз по раз пробиватися через захист ополченців і просуватися
вглиб Донбасу.
Тарасов, Анатолий Терпение Донбасса лопнуло. Киев продолжает стрелять =
[Терпіння Донбасу лопнуло. Київ продовжує стріляти] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/terpenie-donbassa-lopnulo-kiev-prodolzhaet-strelyaty). – Рига, 2017. – 05.03.

***
Президент України Петро Порошенко запропонував Раді національної безпеки
та оборони повністю припинити транспортне сполучення з самопроголошеними
республіками до повернення в українську юрисдикцію підприємств, розташованих на
їх територіях. Президент України підкреслив, що підприємства, які погодилися
працювати на умовах, запропонованих ДНР і ЛНР, піддадуться санкціям. „Частина
власників, слід віддати їм належне, згорнули виробництво. А ті, хто його продовжує,
звичайно ж, нехай і не розраховують на реалізацію товарів в Україні”, – сказав він.
Бергер, Герман Порошенко готов „рубануть” по связям с Донбассом = [Порошенко
готовий
„рубанути”
по
зв’язках
з
Донбасом]
/
Г. Бергер
//
Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-gotov-rubanuty-po-svyazyam-s-donbassom). – Рига, 2017. –
16.03.

***
Блокада активістами непідконтрольних Києву територій Донбасу знищила
Україну в цьому регіоні, заявив президент Петро Порошенко. Про це він повідомив в
телеінтерв’ю. За його словами, торгова блокада самопроголошених Донецької і
Луганської народних республік дала Росії можливість визнати їх паспорта, а
керівництву самих республік – націоналізувати українські підприємства.
„Результатом блокади стало те, що деякі підприємства почали платити гроші замість
українського бюджету в казну самопроголошених республік”, – резюмував
Президент.
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Бергер, Герман Порошенко рассказал об уничтожившей Украину в Донбассе
блокаде = [Порошенко розповів про знищення України в блокаді Донбасу] / Г. Бергер //
Вести
(http://vesti.lv/news/poroshenko-rasskazal-ob-unichtozhivshei-ukrainu-v-donbasseblokade). – Рига, 2017. – 16.03.

***
Починаючи з 1 березня, Україна не отримала з Донбасу жодного вагона з
вугіллям. При цьому лідер самопроголошеної ДНР пригрозив взяттям Маріуполя і
нагадав про економічні наслідки такого кроку для Києва.
Тарасов, Анатолий Украинцы, готовьтесь мерзнуть и голодать = [Українці,
готуйтеся мерзнути і голодувати] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraincygotovytesy-merznuty-i-golodaty). – Рига, 2017. – 24.03.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
На сході України спостерігається бум народжуваності – і це незважаючи на те,
що регіон залучений у війну між проросійськими силами і регулярною українською
армією. У 2014 році, коли вибухнув конфлікт, в Авдіївці було зареєстровано 45
новонароджених, а в 2016 році – після двох років постійних бомбардувань, облоги і
постійної еміграції населення в більш безпечні райони країни – на світ з’явилися 110
дітей. Авдіївка – це невелике місто з населенням менше 20 тисяч чоловік (до 2014
воно становило майже 55 тисяч осіб), розташоване в східній частині країни всього в
шести кілометрах від епіцентру конфлікту – Донецька.
Пушкарев, Тимур Стресс привел к росту рождаемости на востоке Украины =
[Стрес привів до зростання народжуваності на сході України ] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/stress-privel-k-rostu-rozhdaemosti-na-vostoke-ukrainy). – Рига, 2017. –
09.03.

***
У Лівадійському палаці Ялти обговорили подальшу долю Донбасу. На думку
влади самопроголошених ДНР і ЛНР, потрібно посилити роботу по їх інтеграції в
Росію. Зокрема, тепер мова йде про перехід на російські закони і, можливо, ще один
референдум про приєднання до РФ. Поки ж невизнані республіки розраховують на
допомогу Криму.
Трифонова, Екатерина Донбасс надеется на интеграцию в Россию с помощью
Крыма : ДНР и ЛНР рассчитывают пройти побыстрее точку невозврата в Украину =
[Донбас сподівається на інтеграцію в Росію за допомогою Криму] / Е. Трифонова //
Независимая газета (ttp://www.ng.ru/politics/2017-03-20/3_6952_donbass.html). – М., 17. –
20.03.

ЕКОНОМІЧНА ВІЙНА ТА САНКЦІЇ
США ввели нові санкції відносно російських компаній. Санкції були
застосовані до восьми російських підприємств у результаті регулярного перегляду
специфічної активності. Ці санкції відокремлені від більш широких економічних
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санкцій, які вводилися з 2014 року як результат анексії Криму та агресії на сході
України.
Джорджевич, Александра Санкции прекратили нераспространение = [Санкції
припинили
нерозповсюдження]
/
А. Джорджевич
//
Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/3253997). – М., 2017. – 25.03. – № 51

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР РОСІЇ
Голландський правозахисник і політолог Еміль Курбедінов говорить про те, що
російська влада в Криму все частіше ховає кримських татар, які виступають проти
окупації Криму, у психіатричних лікарнях і застосовує до них психічне насильство.
Усі кримські активісти, що були затримані російською владою, підозрюються у
причетності до організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії вважається терористичним
угрупуванням. При цьому представники Харківської правозахисної групи вважають
незаконним їх затримання, оскільки немає жодних доказів їх причетності до цієї
організації.
Roache, Madeline Russian authorities ’imprisoning Crimean Tatars in psychiatric
hospitals’ : Since annexation many ethnic Tatar activists have been detained in outdated mental
institutions, rights activists say = [Російська влада позбавляє волі кримських татар у
психіатричних лікарнях. Правозахисники заявляють, що з моменту анексії Криму
багато активістів-етнічних татар були затримані й утримуються у застарілих
психіатричних
закладах. ]
/
M. Roache
//
The
Guardian
(https://www.theguardian.com/world/2017/mar/28/russian-authorities-imprisoning-crimeantatars-in-psychiatric-hospitals). – London, 2017. – 28.03.

ПОЛІТВ’ЯЗНІ, ПОЛОНЕНІ ТА ЗАРУЧНИКИ
За час військового конфлікту на Донбасі звільнені або знайдені 3136 полонених
українських військовослужбовців, ще 416 осіб вважаються зниклими без вісти. За
словами радника голови СБУ Юрія Тандіта, число полонених продовжує зростати – в
даний час їх 118. При цьому до списків на обмін військовополоненими внесено
близько 60 осіб.
В СБУ назвали число освобожденных военнопленных за время конфликта в
Донбассе = [В СБУ назвали число звільнених військовополонених за час конфлікту на
Донбасі.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/03/21/plen/). – М., 2017. – 21.03.

ПОШИРЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ ДІЙ ТА СЕПАРАТИСТСЬКИХ
ПРОЯВІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Вибухи складів боєприпасів в Україні зірвали зустріч глав МЗС „нормандської
четвірки”. У Парижі має відбутися зустріч заступників міністрів, але представник
Росії в ній участі не братиме. Причина, схоже, криється в тому, що ніяких прийнятних
для всіх варіантів компромісу по врегулюванню в Донбасі немає і не передбачається.
Київ продовжує сприймати Росію як країну-агресор, а самопроголошені ДНР і ЛНР –
6
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як маріонеткові режими. Невизнані республіки бачать в Україні ворога і починають
процес зближення з РФ.
Ивженко, Татьяна Взрывы в Харькове сорвали встречу „нормандской четверки” =
[Вибухи в Харкові зірвали зустріч „нормандської четвірки”] / Т. Ивженко // Независимая
газета (http://www.ng.ru/cis/2017-03-24/1_6957_harkov.html). – М., 2017. – 24.03.

ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ НА СХОДІ УКРАЇНИ
Український штаб блокади Донбасу хоче звільнити всіх полонених, які
перебувають на непідконтрольних Києву територіях. В іншому випадку активісти
українських батальйонів загрожують влаштувати населенню Донбасу нестерпні
умови: закрити поставки вантажів, електрики і води. Подібна ізоляція території при
мовчазній підтримці Києва вже мала місце в Криму. Крім того, учасники акції
заявили, що планують взяти „під ефективний український контроль” всі вісім
основних залізничних прикордонних переходів, через які ведеться торгівля з Росією.
Учасники блокади також закликають українців підтримати націоналізацію російських
компаній на території України.
Соловьева, Ольга Донбассу грозит блокада по крымскому сценарию = [Донбасу
загрожує блокада за кримським сценарієм] / О. Соловьева // Независимая газета
(http://www.ng.ru/economics/2017-03-14/1_6947_donbass.html). – М., 17. – 14.03.

***
У статті „Чи є майбутнє у Донбасу?” Ігор Волоський описав три варіанти
розвитку ситуації в регіоні. „Росбалт” запропонував своїм читачам проголосувати за
той, який на тлі останніх подій здається їм найбільш імовірним. Більшість учасників
опитування (60%) вирішили, що Україна в результаті відмовиться від спроб утримати
і відновити проблемні території. 24% тих, хто проголосував вірять, що рано чи пізно
республіки повернуться в економічне і правове поле України, правда з особливим
статусом. І лише 16% вважають, що зброя і навчені нею користуватися люди
перестануть незаконно перетинати російсько-український кордон, а лідери ЛДНР
позбудуться підтримки Росії і погодяться на умови Києва. Експерти з Росії та України
прокоментували такий вибір. Серед експертів: Олексій Токарєв, старший науковий
співробітник інституту міжнародних досліджень МДІМВ; Станіслав Ткаченко, доктор
економічних наук, професор СПбДУ; Олеся Яхно, кандидат політичних наук,
директор Інституту національної стратегії (Київ); Сергій Маркедонов, доцент кафедри
зарубіжного регіонознавства і зовнішньої політики РДГУ.
Хрулева, Татьяна Донбасс надолго останется „серой зоной” : Ни Россия, ни
Украина не готовы идти на уступки в отношении самопровозглашенных республик,
отмечают эксперты. Мнения о том, кто в итоге победит, расходятся. = [Донбас
надовго залишиться „сірою зоною”. Ні Росія, ні Україна не готові йти на поступки щодо
самопроголошених республік, відзначають експерти. Думки про те, хто в підсумку
переможе,
розходяться.]
/
Т. Хрулева
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/17/1599769.html). – С.Пб., 2017. – 17.03.

***
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Якби не артилерійський гул на околицях, при світлі дня Донецьк міг би
справити враження міста, яке повернулося до нормального життя, через майже три
роки після початку війни між сепаратистами, підтримуваними Росією, і центральним
урядом в Києві. Вночі його вулиці безлюдні: комендантська година все ще діє з
одинадцятої вечора до п’ятої ранку. Однак, спокій може виявитися тимчасовим.
Співрозмовники видання, причетні до прийняття рішень в самопроголошеній ДНР,
говорять, що цей район, відрізаний від української Донецької області, знаходиться на
межі нових потрясінь. Коли, як і з яким результатом ці потрясіння відбудуться,
залежить, на їхню думку, в першу чергу, від стратегічного плану, який обере Москва.
Соціально-економічні зв’язки між Донецьком і Луганськом і рештою країни
(поставки газу, електроенергії, транспорт, свобода пересування) виявилися порушені
ще в 2014 році через війну, яка потім остаточно розділила країну на дві зони.
Сепаратисти отримують поставки і військову допомогу через спільний кордон з
Росією. Угоди, підписані в лютому 2015 року в Мінську створили тимчасову ілюзію
того, що конфлікт можна заморозити і контролювати його. Тепер ситуація змінилася.
Мінські угоди все менше спільного мають з реальністю „на землі”, де все швидше йде
інтеграція з Росією.
Bonet, Pilar El bloqueo ucranio empuja a los separatistas en brazos de Moscú : Los
insurgentes mantienen el abastecimiento económico de Donetsk y tratan, con ayuda de Moscú,
de atraer a la población del otro lado = [Блокада штовхає Донецьк в обійми Москви:
Повстанці забезпечують нормальну життєдіяльність Донецька і за допомогою Москви
намагаються залучити населення з тієї „сторони барикад”] / P. Bonet // El País
(http://internacional.elpais.com/internacional/2017/03/22/actualidad/1490184193_788179.html).
– Madrid, 2017. – 23.03.

РЕАКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ НА ПОДІЇ В УКРАЇНІ
Великобританія і Польща ніколи не визнають Крим частиною Росії і
наполягають на необхідності посилення тиску на Москву, заявив глава МЗС
Великобританії Борис Джонсон під час спільної прес-конференції з керівниками МЗС
України Павлом Клімкіним і МЗС Польщі Вітольдом Ващиковським у Києві.
Тарасов, Анатолий Крым не признаем, а с „Евровидением” поможем = [Крим не
визнаємо, а з „Євробаченням” допоможемо] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/krymne-priznaem-a-s-evrovideniem-pomozhem). – Рига, 2017. – 02.03.

***
Комітет з асигнувань палати представників конгресу США запропонував більш
ніж удвічі скоротити витрати на військову допомогу для України – з 350 млн доларів,
передбачених в проекті оборонного бюджету, який в грудні минулого року схвалив
сенат, до 150 млн доларів. У рішенні конгресменів відзначається, що ці гроші можуть
бути витрачені на поставки летального озброєння. Стаття про виділення Києву
військової допомоги включена в законопроект, який палата представників розгляне на
наступному тижні.
Тарасов, Анатолий Трамп постепенно списывает Украину = [Трамп поступово
списує Україну] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/tramp-postepenno-spisyvaetukrainu). – Рига, 2017. – 03.03.
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***
Учасники акції „Досить вбивати!” В Нідерландах закликали Україну до миру.
„Наша акція є міжнародною, сьогодні вона проходить у багатьох країнах світу, в тому
числі в Німеччині, Чехії, Болгарії, Ірландії”, – цитує ТАСС повідомлення.
Чеков, Александр Участники акции в Нидерландах призвали Украину к миру =
[Учасники акції в Нідерландах закликали Україну до миру] / А. Чеков // Известия
(http://izvestia.ru/news/668905#ixzz4aqAM92d6). – 06.03.

***
Німецький віце-канцлер і міністр закордонних справ Зігмар Габріель провів
переговори в Москві з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і був прийнятий
Президентом Володимиром Путіним. Безсумнівно, що Габріель багато в чому
намагається продовжити лінію свого попередника Франк-Вальтера Штайнмайера, яка
зводилася до пошуків спільних позицій для запобігання конфронтації і продовження
діалогу. При цьому цілком очевидно, що Німеччина не змінюватиме свою позицію в
питаннях оцінки приєднання Криму до Росії, конфлікту на сході України і
необхідності реалізації Мінських угод.
Никифоров, Олег Зигмар Габриэль пытается спасти российско-германский диалог
: Визит главы МИД ФРГ подтвердил наличие глубоких противоречий с Москвой =
[Зігмар Габріель намагається врятувати російсько-німецький діалог] / О. Никифоров //
Независимая газета (http://www.ng.ru/world/2017-03-10/8_6945_frg.html). – М., 17. – 10.03.

***
Рішення Ради національної безпеки і оборони України про транспортну
блокаду Донбасу йде врозріз з мінськими домовленостями, вважає оглядач
німецького видання Deutsche Welle Бренд Джоан. Він вважає, що припинення
транспортного сполучення лише прискорить процес розколу країни. „Саме Київ
підриває єдність нації, а рішення адміністрації Порошенко про блокаду Донбасу може
мати важкі наслідки для південного сходу України”, – вважає Джоан.
Тарасов, Анатолий „Украины нет и не будет” = [„України немає і не буде”] /
А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukrainy-net-i-ne-budet). – Рига, 2017. – 18.03.

***
Поляки вийшли на вуличний мітинг, вимагаючи від уряду зупинити потік
українських мігрантів. Націоналісти звинуватили владу країни в тому, що вони
створюють умови для безперешкодного в’їзду приїжджих. У чужій країні вони
просувають український націоналізм, виходять на мітинги в вишиванках, а для
поляків це неприйнятно.
Голованов, Роман В Польше протестуют против приезжих с Украины = [У
Польщі протестують проти приїжджих з України] / Р. Голованов // Комсомольская
правда (http://www.crimea.kp.ru/daily/26655.7/3676035). – М., 2017. – 19.03.

***
Міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро в ході телефонної розмови з
російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що Париж виступає проти блокади
Донбасу. Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.
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Бергер, Герман Франция обратилась к России с заявлением по Донбассу =
[Франція звернулася до Росії із заявою по Донбасу] / Г. Бергер // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/franciya-obratilasy-k-rossii-s-zayavleniem-po-donbassu). –
Рига,
2017. – 20.03.

***
Кандидати в президенти Франції в першому турі теледебатів очікувано
торкнулися і теми Росії. При цьому троє претендентів на головну посаду в П’ятій
республіці – лідер правого „Національного фронту” Марін Ле Пен, центрист Франсуа
Фійон і крайній лівий Жан-Люк Меланшон – виступають за співпрацю з РФ,
ослаблення або зняття санкцій і навіть допускають визнання Криму російським. Ще
двоє – ліволіберальний політик Еммануель Макрон і соціаліст Бенуа Амон – не
хочуть зближення з Москвою. Іншими словами, схожих поглядів по цілком
конкретному зовнішньополітичному питанню можуть дотримуватися політики, що
належать не просто до різних, а і до протиборчих ідеологічних платформ.
Выборы становятся борьбой нюансов = [Вибори стають боротьбою нюансів] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2017-03-23/2_6955_red.html). – М., 2017. –
23.03.

***
Ув’язнений у Росії Олег Сенцов заочно отримав американську кінопремію.
Кримський режисер був ув’язнений за свою позицію несприйняття анексії Криму
Росією.
Erickson, Amanda A Ukrainian filmmaker imprisoned in Russia just won a Freedom to
Write Award = [Ув’язнений у Росії український кінематографіст отримав премію
„Freedom
to
Write”]
/
A. Erickson
//
The
Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/28/a-ukrainian-filmmakerimprisoned-in-russia-just-won-a-freedom-to-write-award/). – Washington, 2017. – 28.03.

ТОЧКА ЗОРУ
Виконавчий директор консалтингової компанії Kissinger Associates, в минулому
директор по Росії в Раді національної безпеки при адміністрації Джорджа Бушамолодшого Томас Грем висказався про відносини Украині і Росії: „Люди по обидва
боки барикад в Україні, але також в Росії, Європі та США втомилися від цього
конфлікту. Зрештою, всі зацікавлені в тому, щоб ситуація в Україні стабілізувалася. І
ми знаємо, якими мають бути обриси можливого врегулювання. Вони включають
позаблоковий статус України, шанування її суверенітету, децентралізацію влади,
повагу прав національних меншин, а також допомогу Україні у відновленні Донбасу і
її власної економіки. Потрібно сісти і обговорити деталі, розуміючи, що домовленість
швидко не буде досягнута. Цю проблему не вирішити без переговорів між Росією і
США. У той же час вони не можуть і не повинні нав’язувати свої рішення європейцям
і вже тим більше самим українцям. Влада в Києві і сепаратисти повинні відігравати
головну роль на переговорах”.
Черненко, Елена „Лучше просто начать общаться” = [„Краще просто почати
спілкуватися”] / Е. Черненко // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3229275). –
М., 2017. – 02.03. – № 36
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***
З доктором історичних наук і професором МГІМВ Валерієм Солов’єм журнал
„Відкрите місто” говорив про те, що чекає найближчим часом Росію, США, країни
Балтії і світ в цілому. У тому числі торкнулися і ситуації в Україні.
Пушкарев, Тимур Профессор: все просто – Донбасс Украине не нужен! =
[Професор: все просто – Донбас Україні не потрібен!] / Т. Пушкарев // Вести
(http://vesti.lv/news/professor-vse-prosto-donbass-ukraine-ne-nuzhen). – Рига, 2017. – 06.03.

***
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у статті аргументує свою
точку погляду на те, що основною ідеєю російської політики наразі є політика
відновлення Російської імперії, про що свідчить анексія Криму та тривала гібридна
війна у східних регіонах України.
Klimkin, Pavlo Putin’s desire for a new Russian empire won’t stop with Ukraine =
[Прагнення Путіна до нової Російської імперії не зупиниться на Україні] / P. Klimkin //
The Guardian (https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/25/putin-new-russianempire-ukraine). – London, 2017. – 25.03.

***
Автор публікації згадує події у Придністров’ї 1991 року, свідком яких йому
довелось бути, та проводить паралелі з сьогоднішньою війною на Донбасі. Дійсно,
схожість просто разюча: шалений ентузіазм населення, ті ж звинувачення в фашизмі
правого берега – в одному випадку Дніпра, в іншому Дністра. Придністровці
говорили, що згодні бути молдаванами, але не румунами; жителі Донбасу заявляють,
що вони українці, але не „бандерівці”. Так само як і в Придністров’ї, на Донбасі
намагаються законсервувати, а по можливості і відродити радянське минуле: це і
турбота про пам’ятники Леніну, і збереження радянських назв вулиць, і навіть
демонстративне введення радянської шкільної форми. Однак, звичайно ж, головне,
що обидва конфлікти управляються Кремлем. По суті, для Москви Придністров’я
було „навчальним полігоном” перед Донбасом.
Ротарь, Игорь Приднестровье – Донбасс: найти десять отличий : Донецкая и
Луганская республики очень похожи на ПМССР-1991: ностальгия по советскому
прошлому и ненависть к „хунтам” – в Киеве и Кишиневе. = [Придністров’я – Донбас:
знайти десять відмінностей. Донецька і Луганська республіки дуже схожі на ПМССР1991: ностальгія за радянським минулим і ненависть до „хунт” – в Києві та Кишиневі.] /
И. Ротарь // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/28/1602566.html). – С.Пб.,
2017. – 28.03.

ВЕРХОВНА РАДА
Група депутатів Верховної Ради на чолі з Євгеном Балицьким вдруге спробує
домогтися розгляду законопроекту, який повинен захистити російську мову в Україні.
На думку автора законопроекту, російська мова потребує реальної державної
підтримки, а Україна повинна стати державою, „комфортною для всіх
національностей”.
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Забродин, Алексей В раде повторно пытаются защитить русский язык = [У Раді
повторно намагаються захистити російську мову] / А. Забродин // Известия
(http://izvestia.ru/news/668042). – М., 2017. – 02.03.

ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА
Глава України Петро Порошенко заявив, що ніколи не ставив собі за мету стати
Президентом, він лише хотів зробити Україну кращою. Така відповідь пролунала на
адресу харківського школяра, який поцікавився, чи зможе він стати Президентом,
якщо буде добре вчитися. За словами Порошенка, саме для того, щоб людям України
жилося краще, він будував заводи, створював робочі місця і платив податки.
Храмова, Светлана Порошенко заявил, что не ставил себе цели стать
президентом Украины = [Порошенко заявив, що не ставив собі за мету стати
Президентом України] / С. Храмова // Известия (http://izvestia.ru/news/668668). –
03.03.2017.

***
Лідер фракції „Батьківщина” у Верховній Раді Юлія Тимошенко розповіла
причини зміни свого іміджу. Політик відмовилася від своєї знаменитої коси, щоб бути
більш жіночною. При цьому, за словами Тимошенко, традиційна українська зачіска їй
досі подобається своєю зручністю. Депутат Надія Савченко теж вирішила змінити
імідж. Колишня льотчиця прийшла на запис програми українського телеканалу в
елегантній блузі і з макіяжем.
Болгова, Екатерина Тимошенко рассказала, почему сменила имидж = [Тимошенко
розповіла, чому змінила імідж] / Е. Болгова // Комсомольская правда
(http://www.kp.ru/online/news/2682089/). – М., 2017. – 13.03.

ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА
Петро Порошенко заявив, що Україна вимагатиме розширення обмежувальних
заходів по відношенню до тих, хто „вкрав” українські заводи в Донбасі. Заяву
Порошенко зробив під час зустрічі з главами міністерств закордонних справ
Великобританії та Польщі.
Тарасов, Анатолий Украина накажет тех, кто „украл” заводы = [Україна покарає
тих, хто „вкрав” заводи] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-nakazhet-teh-ktoukral-zavody). – Рига, 2017. – 02.03.

***
Лідер опозиційної фракції „Батьківщина” Юлія Тимошенко розповіла
українцям, що країною управляє далеко не Президент України Петро Порошенко. На
брифінгу вона повідала, що державу цілеспрямовано ведуть до повної економічної
колонізації. Правда, вона так і не уточнила, хто саме ззовні управляє країною.
Воробьев, Владислав Тимошенко рассказала о введении внешнего управления
Украиной = [Тимошенко розповіла про майбутнє запровадження зовнішнього управління
Україною] / В. Воробьев // Российская газета (https://rg.ru/2017/03/13/timoshenkorasskazala-o-vvedenii-vneshnego-upravleniia-ukrainoj.html). – М., 017. – 13.03.
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***
Президент України Петро Порошенко заявив, що не допустить проведення
дострокових виборів до Верховної Ради. За його словами, чергові вибори депутатів
парламенту, як і планувалося, відбудуться в 2019 році. „Рішення про дострокові
парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає виключно Президент... Я
хочу заспокоїти всіх опозиціонерів і підкреслити, що ніяких дострокових
парламентських виборів... я їм не подарую”, – зазначив Порошенко.
Бергер, Герман Порошенко держится за стул = [Порошенко тримається за
стілець] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenko-derzhitsya-za-stul). – Рига,
2017. – 16.03.

ПОЛІТИЧНІ АКЦІЇ
Ініціатори залізничної блокади Донбасу перейшли до нового етапу своєї
боротьби. Депутати Верховної Ради, які очолюють акцію, оголосили, що тепер
почнуть перекривати торгові шляхи між Україною і РФ. Почали вони із залізничного
вузла в місті Конотопі Сумської області, через який здійснювалася значна частина
торгівлі. При цьому в планах організаторів блокади – перерізати всі вісім маршрутів,
що з’єднують Україну з Росією, і нанести тим самим удар не тільки по „торгівлі з
Москвою”, але і по бізнесу Президента Петра Порошенка.
Соколовская, Янина Блокаду Донбасса распространяют на Россию = [Блокаду
Донбасу
поширюють
на
Росію]
/
Я. Соколовская
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3235159). – М., 2017. – 06.03. – № 38

***
Біля будівлі ЦВК України в Києві пройшов масовий мітинг з дострокових
президентських і парламентських виборів. До будівлі стягнуті сили Національної
гвардії і поліції. Протестуючі тримали плакати „Вайцмана – на кол”, „Порошенко –
вбивця”, „Народу Канари – Раду на нари”. Частина мітингуючих закувала себе в
наручники, щоб поліція не змогла їх разігнати поодинці.
Волков, Константин Сотни человек блокировали ЦИК Украины с требованием
отставки Порошенко = [Сотні людей блокували ЦВК України з вимогою відставки
Порошенка] / В. Волков // Российская газета (https://rg.ru/2017/03/24/sotni-chelovekblokirovali-cik-ukrainy-s-trebovaniem-otstavki-poroshenko.html). – М., 2017. – 24.03.

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект N5313, який
істотно знижує частку російської мови в телеефірі і збільшує квоти використання
української. Документ передбачає, що загальнодержавні телеканали повинні будуть
транслювати не менше 75% передач українською мовою. А регіональним і місцевим
пропонується вести українською не менше половини програм. Документ підтримали
244 депутати.

13

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 березня 2017 р.

Соколовская, Янина Русский без права передачи = [Російська без права передачі] /
Я. Соколовская // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/doc/3247328). – М., 2017. –
20.03. – № 46

***
У Верховній Раді просувають законопроект про українську мову. Новий проект
покликаний замінити чинний закон „Про засади державної мовної політики”.
Пушкарев, Тимур Балтийские языковые ветры на Украине грозят превратиться в
шторм = [Балтійські мовні вітри в Україні загрожують перетворитися в шторм] /
Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/pribaltiiskie-yazykovye-vetry-na-ukraine-grozyatprevratitysya-v-shtorm). – Рига, 2017. – 21.03.

АНАЛІТИЧНА ТА ПРОГНОСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Поки російська і українська влади переконують населення, що у сусіда гірше,
ніж удома, жителі обох країн стикаються з однаковими проблемами: інфляцією,
безробіттям, низькими зарплатами, корупцією. Про це свідчить опитування,
проведені дослідницьким холдингом „Ромир”. При цьому, судячи з відповідей
громадян, з 2011 по 2016 рік у РФ загострилися проблеми з інфляцією і безробіттям, а
в Україні побоювання в зв’язку з цими проблемами знижуються. Зате українці
вказують на погіршення ситуації з бідністю і корупцією. Більшість росіян і українців
(70 і 89% відповідно) називають відносини двох країн ворожими. При цьому чверть
росіян і більш третини українців вважають, що в цьому році конфлікт загостриться.
Антонов, Григорий Москву и Киев объединила бедность = [Москву і Київ об’єднала
бідність] / Г. Антонов // Вести (http://vesti.lv/news/moskvu-i-kiev-obuedinila-bednosty). –
Рига, 2017. – 01.03.

***
Дослідники медико-генетичного центру Genotek проаналізували генетичну
інформацію у понад двох тисяч осіб у віці від 20 до 45 років. Виявилося, що росіяни
найбільше успадкували фрагментів геному, характерного для вихідців з Білорусії та
України (19,2%). А від корінних жителів Центральної Росії населенню країни
дісталося тільки 16,2% генома.
Беришвили, Наталия Россияне только на 16 процентов русские = [Росіяни тільки
на 16 відсотків російські] / Н. Беришвили // Известия (http://izvestia.ru/news/671162). – М.,
2017. – 15.03.

***
У разі війни між Україною і Росією ресурсів Москви вистачить лише на один
день, упевнений український військовий експерт Олег Жданов. Як він заявив
„Обозревателю”, російська армія буде відступати рівно настільки, „наскільки активно
її будуть гнати Збройні сили України”. Також, на думку Жданова, в даній ситуації
Київ повинен прийняти закон про окуповані території.
Пушкарев, Тимур Украинский эксперт: армия РФ будет бежать, пока ее будут
гнать ВСУ = [Український експерт: армія РФ буде бігти, поки її будуть гнати ВСУ] /
Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/ukrainskii-ekspert-armiya-rf-budet-bezhaty-poka-eebudut-gnaty-vsu). – Рига, 2017. – 16.03.
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***
Колишній депутат Верховної Ради, один з лідерів Комітету порятунку України
Володимир Олійник розповів, на чому тримається влада Порошенко, і хто може
прийти йому на зміну найближчим часом.
Левин, Виктор Эксперт: вероятность переворота на Украине – 60-70
процентов. Уже этой весной = [Експерт: ймовірність перевороту в Україні – 60-70
відсотків. Вже цієї весни] / В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/ekspert-veroyatnostyperevorota-na-ukraine-60-70-procentov-uzhe-etoi-vesnoi). – Рига, 2017. – 22.03.

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА
Міністр закордонних справ Канади обурена дезінформативними меседжами зі
сторони Росії стосовно того, що нібито її дід по материнській лінії, українець за
походженням, співпрацював з нацистами в окупованій Польщі. Такі кроки російської
сторони Христя Фріланд пов’язує з її позицією стосовно України та зусиллями
російської сторони дестабілізувати західні демократії.
Freeman, Alan Russia should stop calling my grandfather a Nazi, says Canada’s foreign
minister = [Міністр закордонних справ Канади: Росія має припинити називати мого діда
нацистом]
/
A. Freeman
//
The
Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/03/09/canadas-foreign-ministersays-russia-is-spreading-disinformation-about-her-grandfather/?utm_term=.8c8ea52c4560). –
Washington, 2017. – 09.03.

***
У Міжнародному суді ООН, розташованому в Гаазі, завершилися перші
слухання за позовом України проти Росії. Представники Росії переконували суддів,
що Москву не можна вважати стороною конфлікту на Донбасі, а в Криму з правами
людини все в порядку. Процес в Гаазі може затягнутися на роки, проте вже в
найближчі місяці стане ясно, хто виграв першу сутичку.
Черненко, Елена Украина и Россия отчитались перед Гаагой = [Україна і Росія
відзвітували
перед
Гаагою]
/
Е. Черненко
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3237381). – М., 2017. – 10.03. – № 40

***
Падіння Берлінської стіни навчило Меркель, що в деяких випадках, наприклад,
з конфліктом в Україні, врегулювання вимагає довгого часу і терпіння. Але для
Путіна, який тепер жадає підірвати згуртованість ЄС, урок, можливо, в іншому:
політичні системи, які здаються неприступними, можуть бути несподівано
вразливими. Меркель, продовживши німецьку традицію, стала основним
співрозмовником для Росії в Європі, а також зберегла багатовікові російсько-німецькі
ділові зв’язки. Вона також вичитувала Путіна, відстоюючи демократію та права
людини. Меркель справила на Путіна враження своєю увагою до деталей, яка
властива і йому, а також знанням Росії і російської культури, готовністю постояти за
свої погляди, як і він стоїть за свої. Точкою розриву стало українське питання в 2014
році. Меркель звикла бути основним європейським співрозмовником Москви, а тепер
опинилася в новій ролі – рушійної сили економічних санкцій.
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Smale, Alison Putin and Merkel: A Rivalry of History, Distrust and Power = [Путін і
Меркель: суперництво, зумовлене історією, недовірою і владою] / A. Smale, A. Higgins //
The New York Times (https://www.nytimes.com/2017/03/12/world/europe/vladimir-putin-angelamerkel-russia-germany.html). – New York, 2017. – 12.03.

***
Через понад 20 років після підписання Будапештського меморандуму в Україні
заявили про необхідність переглянути положення міжнародного документа. Він в
1994 році закріплював за Україною без’ядерний статус. Зараз перегляд положень
угоди може серйозно підірвати глобальний режим ядерного нерозповсюдження і
навіть дестабілізувати регіон. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін,
перебуваючи з візитом у Вашингтоні, закликав США підтримати Київ для
„перезапуску” переговорів з цього питання серед країн-підписантів. У Раді Федерації
та Держдумі наголосили: Росія ні за яких умов на перегляд меморандуму не піде. А
екс-прем’єр України Микола Азаров назвав заяву Павла Клімкіна абсурдною,
додавши, що ні Москва, ні Вашингтон не підуть на зміну без’ядерного статусу
України.
Забродин, Алексей Украине откажут в ядерном статусе = [Україні відмовлять в
ядерному статусі] / А. Забродин // Известия (http://izvestia.ru/news/669788). – М., 2017. –
13.03.

***
Сполучені Штати не повинні залишати поза увагою поточну військовополітичну кампанію Кремля, мета якої – дестабілізація України і прихід
проросійського уряду до влади в Києві. На ділі є прямий зв’язок між агресією Росії в
Україні і її втручанням у вибори в США.
Carpenter, Michael 6 Policies Trump Should Pursue to Block Putin in Ukraine = [Шість
політичних кроків, які слід вжити Трампу, щоб перешкодити Путіну в Україні] /
M. Carpenter // Foreign Policy (http://foreignpolicy.com/2017/03/15/6-policies-trump-shouldpursue-to-block-putin-in-ukraine/). – Washington, 2017. – 15.03.

***
Директор факультету міждународних відносин университету Цінхуа Янь
Сюетун вважає, що не в інтересах Китаю захищати дії Росії в Криму і в Україні.
Коростиков, Михаил „Не понимаю, почему Россия не настаивает на
формировании альянса с Китаем” = [„Не розумію, чому Росія не наполягає на
формуванні
альянсу
з
Китаєм”]
/
М. Коростиков
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3242775). – М., 2017. – 17.03. – № 45

***
У відносинах Росії і Туреччини з’явилися явні ознаки нового конфлікту. Ще
одним жестом Анкари, покликаним показати Москві своє невдоволення, стало
призупинення днями поромного сполучення з Кримом, відновленого в жовтні 2016
року. Прем’єр України Володимир Гройсман назвав цей крок „чітким сигналом” і
повідомив, що його турецький колега Біна Йілдирим в ході недавніх переговорів
однозначно підтримав позицію Києва в протистоянні з Москвою і засудив „анексію
Криму”.
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Костырев, Анатолий Пошлины твердых сортов = [Мито твердих сортів] /
А. Костырев // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3243402). – М., 2017. – 17.03. –
№ 45

***
Ангела Меркель вважає, що нове покращення відносин з Росією можливе лише
після того, як українська проблема буде вирішена, і країна знову стане безпечною і
суверенною державою. Німеччина і США мають намір разом працювати, щоб надати
нового імпульсу Мінським угодам і домогтися миру в Україні. Про це під час спільної
прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом заявила канцлер ФРН
Ангела Меркель. При цьому вона не згадала про можливе зняття санкцій проти Росії,
введених ЄС і США у відповідь на анексію півострова Крим і підтримку сепаратистів
на сході України.
Левин, Виктор Германия и США будут добиваться мира на Украине =
[Німеччина і США будуть домагатися миру в Україні] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/germaniya-i-ssha-budut-dobivatysya-mira-na-ukraine). –
Рига,
2017. – 17.03.

***
Китай є найбільшим у світі ринком виїзного туризму, працювати на якому мріє
безліч країн. І Україна – не виняток. У 2016 році число китайців, які відвідали
Україну, досягла десятирічного максимуму. Тим часом в кількісному вираженні цей
показник був досить скромним – 20,6 тисячі чоловік. Для того щоб виправити
ситуацію Асоціація індустрії гостинності України днями провела в Києві
спеціалізований форум, в ході якого понад 20 провідних гравців українського
туристичного ринку презентували свої програми по залученню туристів з
Піднебесної. сталь”, знятого в Україні в 1999 році китайським режисером Хань
Ганом.
Украина стремится к увеличению турпотока из КНРУкраина стремится к
увеличению турпотока из КНР = [Україна прагне до збільшення турпотоку з КНР] //
Жэньминь жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2017/0317/c31519-9191838.html). – Пекин,
2017. – 17.03.

***
Автор статті констатує, що канадська політика в Україні зайшла у глухий кут, і
пропонує вирішувати проблеми російсько-українських відносин не нарощуванням
сил НАТО, а допомогою Україні в процесах побудови сильної та демократичної
держави.
Gunitsky, Seva How to unfreeze Canada’s strategy in Ukraine = [Як розморозити
канадську стратегію в Україні] / S. Gunitsky // The Globe and Mail
(http://www.theglobeandmail.com/opinion/how-to-unfreeze-canadas-strategy-inukraine/article34364245/). – Toronto, 2017. – 21.03.

***
Український парламентарій оприлюднив нові фінансові документи, які
підтверджують зв’язки пола Манафорта з колишньою Партією регіонів. При цьому ці
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документи були оприлюднені одразу після заяви голови ФБР про можливі зв’язки
оточення Трампа і Москви.
Roth, Andrew Trump aide hid payments from Ukraine party with Moscow ties, new
documents say = [Згідно нових документів помічник Трампа приховав, що отримував
оплату від української партії, що пов’язана із Москвою] / A. Roth // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/new-documents-say-trump-aide-hid-payments-from-promoscow-ukraine-party/2017/03/21/92ec85f2-0e11-11e7-9d5aa83e627dc120_story.html?utm_term=.7723272e5dcd). – Washington, 2017. – 21.03.

***
Депутати з ряду країн Європи, а також СНД виявили бажання відвідати
самопроголошені ДНР і ЛНР, щоб на власні очі побачити, як живе регіон, і розповісти
про це у себе на батьківщині. Деякі політики заявили, що готові до такого турне, якщо
їм гарантують безпеку. У керівництві невизнаних республік запевнили, що зможуть
забезпечити ці умови.
Забродин, Алексей Депутаты из Европы и СНГ собрались с визитом в Донбасс =
[Депутати з Європи і СНД зібралися з візитом на Донбас] / А. Забродин // Известия
(http://izvestia.ru/news/672653). – М., 2017. – 22.03.

***
У Токіо відбулася зустріч у форматі „2+2” міністрів закордонних справ і
оборони Росії і Японії. Зустріч стала першою після 2013 року, коли формат був
заморожений через події в Криму і в Україні. Однак, оскільки нинішній японський
прем’єр-міністр Сіндзо Абе дуже хоче налагодити відносини з Москвою, зустрічі
поновлюються.
Храмчихин, Александр Анатольевич,заместитель директора Института
политического и военного анализа Курилам не быть японскими = [Курилам не бути
японськими] / А. А. Храмчихин // Независимая газета (http://nvo.ng.ru/realty/2017-0324/1_941_kurily.html). – М., 2017. – 24.03.

***
Директор ФБР повідомив Конгресу США про можливі зв’язки деяких
представників виборчої кампанії Трампа з урядом Росії. Раніше український
парламентар заявляв про зв’язки Пола Манафорта з колишньою Партією регіонів.
Якщо такі припущення підтвердяться, то деякі посадовці США мають постати перед
судом.
King, Colbert I. It’s time for the feds to follow the Russian money = [Настав час, щоб
федерали стежили за російськими грошима] / C. I. King // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/opinions/its-time-for-the-feds-to-follow-the-money-inrussia/2017/03/24/3d69ead8-0ff7-11e7-ab0707d9f521f6b5_story.html?utm_term=.b3787990ab61). – Washington, 2017. – 24.03.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Отримання безвізового режиму з ЄС просунулося для України ще на один
крок. Представники Європарламенту і Ради Євросоюзу досягли „неформальної
домовленості” з даного питання. Очікується, що 2 березня схвалити перехід України
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на безвізовий режим може ще одна європейська інстанція – комітет постпредів 28
держав-членів ЄС.
Тарасов, Анатолий Украина добилась „безвиз”, но... = [Україна добилася „безвіз”,
але...] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-dobilasy-bezviz-no). – Рига, 2017. –
02.03.

***
Українська економіка завершила свій перший рік в умовах вільної торгівлі з
ЄС. Підсумки – жахливі. Зона вільної торгівлі працювала в односторонньому
порядку, український ринок колонізувався західними виробниками, експорт з ЄС в
країну перевищив відповідний імпорт в десять разів.
Тарасов, Анатолий Украина стала колонией Латвии = [Україна стала колонією
Латвії] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-stala-koloniei-latvii). – Рига, 2017. –
02.03.

***
Ряд країн Євросоюзу має намір заблокувати ініціативу з надання жителям
України безвізового режиму. Особливе занепокоєння в зв’язку з можливим
скасуванням віз для українських громадян відчувають в Чехії. Там кількість трудових
мігрантів з України на сьогодні переважає число приїжджих з інших країн. Беручи до
уваги нездатність Києва впоратися з економічною і політичною кризою, приплив
українців до Євросоюзу може тільки посилитися.
Лару, Дмитрий Евросоюз раскололся в вопросе отмены виз для Украины =
[Євросоюз розколовся в питанні скасування віз для України] / Д. Лару // Известия
(http://izvestia.ru/news/668079). – М., 2017. – 06.03.

***
Комітет Європарламенту проголосував за скасування короткострокових віз для
громадян України. Політолог Денис Денисов зазначив, що рішення по „безвізу”
передбачає далеко не те, на що розраховували більшість українців. На підтримку
безвізового режиму висловилися 39 європарламентарів, „проти” – чотири, ще один
утримався.
Тарасов, Анатолий ЕС накормил Украину дыркой от бублика = [ЄС нагодував
Україну діркою від бублика ] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/es-nakormil-ukrainudyrkoi-ot-bublika). – Рига, 2017. – 10.03.

***
Євросоюз прийняв рішення продовжити санкції проти Росії, оскільки ситуація
на сході України поки що залишається без змін.
EU extends Russia sanctions over Ukraine for 6 more months = [ЄС продовжив санкції
проти Росії ще на шість місяців] / Associated Press // The Washington Post
(https://www.washingtonpost.com/world/europe/eu-extends-russia-sanctions-over-ukraine-for-6more-months/2017/03/13/41a219c8-07f4-11e7-bd19fd3afa0f7e2a_story.html?utm_term=.fb83dad39145). – Washington, 2017. – 13.03.

***
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Безвізовий режим між країнами ЄС і Україною набуде чинності до кінця
червня. Про це повідомляє „Кореспондент” з посиланням на заяву голови
представництва ЄС в Україні Х’югу Мінгареллі. Політик висловив сподівання, що
проблем зі скасуванням віз не буде, незважаючи на майбутні вибори у Франції.
Бергер, Герман Ну, Европа, берегись! Украинцы „хлынут” в ЕС уже этим летом =
[Ну, Європа, бережися! Українці „хлинуть” в ЄС вже цього літа] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/nu-evropa-beregisy-smi-ukraincy-hlynut-v-es-uzhe-etim-letom). –
Рига,
2017. – 16.03.

НАТО
Верховна Рада звернулася до Конгресу США з проханням визнати Україну
особливим партнером поза блоком НАТО. Депутати вважають, що таким чином
можуть бути виконані гарантії суверенітету, безпеки і територіальної цілісності, які
США (разом з Великобританією і Росією) надали Україні в 1994 році в обмін на
відмову від ядерної зброї.
Ивженко, Татьяна В Верховной раде могут рассмотреть закон „об
оккупированных территориях” = [У Верховній Раді можуть розглянути закон „про
окуповані території”] / Т. Ивженко // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0322/6_6955_ukraina.html). – М., 2017. – 22.03.

***
У Харківську область прибули експерти НАТО, яких Президент України
запросив для консультацій з розмінування. Йдеться про склади боєприпасів в місті
Балаклія. Ймовірно, фахівці НАТО працюватимуть з українськими саперами.
Ивженко, Татьяна В Киеве заговорили о времени „Ч” для Донбасса = [У Києві
заговорили про час „Ч” для Донбасу] / Т. Ивженко // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-03-27/1_6958_donbass.html). – М., 2017. – 27.03.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ
Депутат Держдуми Віталій Мілонов звернувся до генерального директора
„Першого каналу” Костянтина Ернста з проханням не відправляти російських
учасників на конкурс „Євробачення”, який пройде в травні в Києві, і відмовитися від
його телетрансляції. Цю ідею підтримав Йосип Кобзон. Раніше з критикою
„Євробачення” виступив Філіп Кіркоров, який сам колись брав участь у конкурсі і
підготував не один конкурсний номер як продюсер.
Барабанов, Борис Война и эфир = [Війна і ефір] / Б. Барабанов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3229635). – М., 2017. – 02.03. – № 36

***
У найвищому судовому органі ООН у Гаазі відкрилося судова слухання, в
якому Україна звинувачує Росію у фінансуванні тероризму, відправляючи зброю та
боєприпаси на територію Східної України, а також у дискримінації татар у Криму. Ця
судова справа стане новим правовим фронтом у тривалому конфлікті між Україною
та Росією.
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Ukraine takes Russia to UN court over rebel funding, Crimea = [Україна судиться у
міжнародному суді з Росією через фінансування ополченців та Крим] / Associated Press //
The Himalayan (https://thehimalayantimes.com/world/ukraine-takes-russia-un-court-rebelfunding-crimea/). – Kathmandu, 2017. – 06.03.

***
Постачання енергетичного вугілля з Росії в Україну знову під загрозою. Якщо в
2014-2015 роках Росія, за неофіційними даними, сама зупиняла поставки, то зараз
обмеження вимагає Міненерговугілля України. Там побоюються, що через РФ в
Україну піде вугілля самопроголошених ДНР і ЛНР.
Джумайло, Анатолій Подошли из-за угля = [Підійшли через вугілля] /
А. Джумайло // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3234657). – М., 2017. –
06.03. – № 38

***
Голова комісії Громадської палати Росії по розвитку громадської дипломатії
Олена Суторміна заявила, що підніме в ЮНЕСКО питання про тиск Києва на
російських артистів. Причиною цьому послужило перенесення концертів співачки
Крістіни Орбакайте в Україні.
Пушкарев, Тимур В ЮНЕСКО поднимут вопрос об отмене концертов Орбакайте
на Украине = [В ЮНЕСКО піднімуть питання про скасування концертів Орбакайте в
Україні] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/v-yunesko-podnimut-vopros-ob-otmenekoncertov-orbakaite-na-ukraine). – Рига, 2017. – 06.03.

***
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що українська
влада почала розробляти заходи для боротьби в інформаційному полі з українськими
земляцтвами в Росії. Він наголосив на необхідності „ряду стратегічних заходів” у
зв’язку з тим, що українці, які проживають в Росії, займаються перекручуванням
реальності своїми заявами, використовуючи для цього соціальні мережі „ВКонтакте” і
„Однокласники”, для створення „інформаційних провокацій проти української
держави.
Беляков, Иван Киев будет вести войну с проживающими в России украинцами =
[Київ вестиме війну з українцями, які проживають в Росії] / И. Беляков // Российская
газета
(https://rg.ru/2017/03/07/kiev-budet-vesti-vojnu-s-prozhivaiushchimi-v-rossiiukraincami.html). – М., 017. – 07.03.

***
Український газотранспортний оператор „Укртрансгаз” через борги перестав
постачати газ трьом хімічним заводам Дмитра Фірташа, тим самим майже повністю
зупинивши виробництво азотних добрив у країні. Це звільняє місце для російських
виробників, які в 2016 році вже займали більше половини українського ринку, а на
початку поточного року довели свою частку до 90%. Україна з подачі пана Фірташа в
минулому році намагалася закрити свій ринок митами від більш дешевих добрив з
Росії, але перед посівною так і не зважилася ввести антидемпінгові заходи.
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Мордюшенко, Ольга Киев смирился с азотозависимостью от России = [Київ
змирився з азотозалежністю від Росії] / О. Мордюшенко // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3236798). – М., 2017. – 09.03. – № 39

***
Рішення про передачу в Міжнародний суд ООН всіх дипломатичних
документів, переданих Росії Києвом, прийняли в Міністерстві закордонних справ
України. Документи були направлені в Москву з моменту початку
внутрішньоукраїнського конфлікту на Донбасі. Київ, таким чином, має намір
привести всі докази того, що надав Москві конкретну інформацію про події на сході
Украіїни.
Плавская, Елена Украина передаст Гааге переписку с Россией = [Україна
передасть
Гаазі
переписку
з
Росією]
/
Е. Плавская
//
Известия
(http://izvestia.ru/news/669522). – М., 2017. – 09.03.

***
В Росії оголосили, що на пісенний конкурс до України поїде Юлія Самойлова,
яка співала в анексованому Росією Криму. Служба безпеки України одразу
повідомила, що розгляне питання її в’їзду до України, оскільки особам, які
відвідували анексований Крим без офіційного дозволу України, заборонено
перетинати український кордон.
Luhn, Alec Russia strikes provocative note for Eurovision in Ukraine : Moscow names
Yuliya Samoylova, a wheelchair user who sang in Crimea after annexation, as Kiev song contest
entry = [Росія робить провокаційний крок щодо Євробачення в Україні. Москва у якості
конкурсанта на пісенному конкурсі назвала Юлію Самойлову, людину в інвалідному візку,
яка співала у Криму після анексії.] / A. Luhn // The Guardian
(https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/mar/13/russia-strikes-provocative-note-foreurovision-in-ukraine). – London, 2017. – 13.03.

***
Слідчий комітет Росії, розслідуючи самогубства підлітків, які перебували в
„групах смерті”, встановив справжні імена і місця проживання адміністраторів і
„активних користувачів” цих інтернет-спільнот. Однак, в ході розслідування
з’ясувалося, що крім росіян керівництво суїцидальними групами в соцмережі
„ВКонтакте” здійснювали і громадяни України. Дістатися до останніх російське
слідство не може, оскільки українська влада з ним не співпрацює.
Трифонов, Владислав В российских „группах смерти” нашли живых украинцев =
[У російських „групах смерті” знайшли живих українців] / В. Трифонов // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3240643). – М., 2017. – 13.03. – № 41

***
Трубопровідні поставки російського дизельного палива в Україну
припинилися. Український контрагент „Роснефть” Glusco Energy відмовився від
березневих відвантажень, знайшовши більш вигідного партнера, хоча „Роснефть”
планувала прокачати 300 тис. тон.
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Козлов, Дмитрий Дизтопливо застыло в трубе = [Дизпаливо застигло в трубі] /
Д. Козлов // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3240615). – М., 2017. – 14.03. – №
42

***
Національний банк України офіційно оголосив санкції відносно п’яти дочірніх
структур найбільших російських банків – Сбербанку, групи ВТБ і Внєшекономбанку.
Заходи не здійснять помітного впливу на материнські банки, але для їх українських
підрозділів матимуть серйозні негативні наслідки. В результаті санкції можуть
обернутися проблемами для банківської системи самої України, де російські банки
займають більше 10% ринку.
Полякова, Юлия „Дочкам” перекрыли капитал = [„Донькам” перекрили капітал] /
Ю. Полякова // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3243535). – М., 2017. –
17.03. – № 45

***
Американський письменник Адріан Боненбергер взяв для Foreign Policy
інтерв’ю у Володимира Горбуліна. Після довгої і славної кар’єри вченого він взяв на
себе керівну роль у мирному переході України до демократії після розпаду
Радянського Союзу. Горбулін у своїх відповідях зазначав: „Важливий урок, який ми
отримали від гібридної війни в Україні, полягає в тому, що такі війни починаються
задовго до того, як звучать перші постріли. Важко розпізнати і зрозуміти ознаки
[такої війни] на першому етапі. Коли свобода слова перетворюється в агресивну
пропаганду, коли протести в країні надихаються зовнішніми силами, коли агресор
використовує абсолютно демократичні інструменти для втручання у внутрішні
справи суверенної держави, щоб блокувати діяльність міжнародних організацій,
спрямовану на запобігання або врегулювання конфліктів, і так далі. Підготовчий
період гібридної війни в Україні був довгим. Крім організації різних цивільних
заходів на території України, Росія також приділяла підвищену увагу зміцненню
боєздатності своїх збройних сил і спецслужб. На стратегічному рівні Росія не
сприймалася як потенційний ворог України, і будь-яка загроза з боку Росії не
бачилася як реальна. У той час Стратегія національної безпеки і Військова доктрина
України були сфокусовані на мирі, засновані на принципі недоторканності державних
кордонів і повазі до міжнародного права”.
Ricks, Thomas E. Ukrainian elder statesman: How Russian hybrid war is changing the
world order = [Старійшина української державності про те, як російська гібридна війна
змінює
світовий
порядок]
/
T. E. Ricks
//
Foreign
Policy
(http://foreignpolicy.com/2017/03/21/ukrainian-elder-statesman-how-russian-hybrid-war-ischanging-the-world-order/). – Washington, 2017. – 21.03.

***
Українська Служба безпеки заборонила в’їзд до країни представниці Росії у
пісенному конкурсі Євро бачення через її несанкціонований візит до Криму. Співачка
у 2015 році взяла участь у концерті в анексованому Криму.
Walker, Shaun Ukraine bans Russia’s Eurovision entrant over Crimea tour : Yulia
Samoylova barred from song contest because she entered Crimea without going through de facto
border with Ukrainian mainland = [Україна заборонила виступати на Євробаченні учасниці
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з Росії через тур по Криму. Юлія Самойлова відсторонена від пісенного конкурсу,
оскільки відвідувала Крим без проходження фактичного кордону з материковою
Україною. ] / Sh. Walker // The Guardian (https://www.theguardian.com/tv-andradio/2017/mar/22/ukraine-bans-russia-eurovision-entrant-over-crimea-tour). – London, 2017. –
22.03.

***
У центрі Києва був застрілений колишній депутат російського парламенту
Денис Воронєнков, який критикував російську владу та свідчив в Україні проти
колишнього Президента Віктора Януковича. Чинний Президент Петро Порошенко
назвав це вбивство „актом державного тероризму Росії проти України”, який ясно
натякає на „почерк” російських спецслужб, який спостерігали раніше у різних
європейських столицях.
Vasilyeva, Nataliya Ukraine accuses Russia of ’state terrorism’ after ex-lawmaker shot
dead = [Після розстрілу екс-депутата російської Держдуми Україна звинувачує Росію у
тероризмі]
/
N. Vasilyeva
//
The
Globe
and
Mail
(http://www.theglobeandmail.com/news/world/former-russian-lawmaker-denis-voronenkov-shotdead-in-ukraine/article34393837/). – Toronto, 2017. – 23.03.

***
Банк Росії в зв’язку з надзвичайною ситуацією, що склалася в результаті
рішення влади України щодо „дочок” російських банків, які працюють на території
України, планує дозволити російським банкам формувати резерви на всі втрати за
українськими „дочкам” в розстрочку протягом трьох років.
Дементьева, Ксения ЦБ сглаживает эффект украинских санкций = [ЦБ згладжує
ефект
українських
санкцій]
/
Ксения
Дементьева
//
Коммерсантъ
(http://www.kommersant.ru/doc/3250307). – М., 2017. – 24.03. – № 50

***
Покупці дочірніх структур російських держбанків в Україні поспішають
скористатися загостренням ситуації навколо них в надії придбати активи дешевше.
Цінова пропозиція потенційних покупців ВТБ (Україна) знизилася до 50 млн дол., а
найбільша операція з продажу українських структур Сбербанку в останній момент
зірвалася.
Киселева, Елена Москва и Киев не сочлись активами = [Москва і Київ не зійшлися
активами] / Е. Киселева // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/doc/3250266). – М.,
2017. – 25.03. – № 51

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Керівництво Військово-морських сил України заявило про швидке завершення
переговорів з США з купівлі старих патрульних катерів марки „Айленд”. Про це
заявив заступник командувача ВМСУ контр-адмірал Андрій Тарасов. Про кількість
катерів, їх вартість та інші нюанси угоди Тарасов поширюватися не став, зазначивши
лише, що Україна розраховує на отримання „кораблів, чий термін використання
завершився”, не тільки від США.
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Лихоманов, Петр Киев строит „москитный флот” = [Київ будує „москітний
флот”] / П. Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2017/03/09/ukraina-kupit-u-sshastarye-katera.html). – М., 017. – 13.03.

***
Асоціація митних представників Білорусі та Асоціація митних брокерів
України підписали угоду про співпрацю.Як зазначив на церемонії підписання голова
Асоціації митних представників Білорусі Сергій Борисюк, угода дозволить
здійснювати спільні та узгоджені дії, спрямовані на спрощення процедур міжнародної
торгівлі, подальший розвиток підприємницької діяльності і створення сприятливих
умов для реалізації бізнес-ініціатив. Документ передбачає консолідацію зусиль
ділових кіл у сфері митних правовідносин для розвитку сприятливих умов ведення
зовнішньоекономічної діяльності та подальшого усунення адміністративних бар’єрів.
Таможенные представители Беларуси и Украины будут содействовать
упрощению международной торговли = [Митні представники Білорусі та України
будуть сприяти спрощенню міжнародної торгівлі] // Жэньминь жибао
(http://russian.people.com.cn/n3/2017/0318/c31519-9192045.html). – Пекин, 2017. – 18.03.

***
Раптове зникнення українського питання з порядку денного засідання ради
директорів МВФ привело в шоковий стан українську владу, змусивши вдатися до
оперативних дій, пише автор публікації. Фахівці вважають рішення МВФ відкласти
дискусію в останній момент дуже незвичайним, якщо не безпрецедентним, оскільки
до засідання, по суті, все було вже підготовлено. Президент безпосередньо
звинуватив учасників блокади Донбасу в тому, що саме через них МВФ відвертається
від України. Загалом, різних версій багато, пише автор і наводить деякі з них.
Корж, Валентин Деньги для Киева закончились навсегда? : На Украине
обсуждают причины отсрочки рассмотрения МВФ вопроса о транше в один миллиард
долларов. Дело тут не только в деньгах, но и в репутационных потерях. = [Гроші для
Києва закінчилися назавжди? В Україні обговорюють причини відтермінування розгляду
МВФ питання про транш в один мільярд доларів. Справа тут не тільки в грошах, але і в
репутаційних
втратах.]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/21/1600641.html). – С.Пб., 2017. – 21.03.

***
Прем’єри Грузії, України, Азербайджану і Молдови – країн, що входять в
ГУАМ, – підписали в Києві протокол про створення Зони вільної торгівлі і взаємне
визнання результатів митних процедур.
Корж, Валентин В Киеве ищут замену России : Несмотря на действующую с
Европой ЗСТ, объем украинского экспорта в ЕС за три года упал на 21%, а за два месяца
2017-го уже выбрана половина годовых квот на поставки в страны Евросоюза. = [У Києві
шукають заміну Росії. Незважаючи на діючу з Європою ЗВТ, обсяг українського експорту
в ЄС за три роки впав на 21%, а за два місяці 2017-го вже використана половина річних
квот
на
поставки
в
країни
Євросоюзу.]
/
В. Корж
//
РОСБАЛТ
(http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/30/1603206.html). – С.Пб., 2017. – 30.03.
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ВІЗОВИЙ РЕЖИМ
Цей тиждень – ключовий для України і Грузії на шляху лібералізації візового
режиму з ЄС. Ще на крок може просунутися процес скасування короткострокових віз
для українців: голосування з цього питання проведе профільний комітет
Європарламенту. А вчора в офіційному журналі ЄС було опубліковано рішення про
скасування віз для громадян Грузії. І в Києві, і в Тбілісі святкують зближення з
Брюсселем.
Дудина, Галина Грузии и Украине завизировали евроинтеграцию = [Грузії і Україні
завізували
євроінтеграцію]
/
Г. Дудина
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3236724). – М., 2017. – 09.03. – № 39

ПРИКОРДОННИЙ РЕЖИМ
До Молдови прибув спецпредставник голови ОБСЄ з придністровського
врегулювання Вольф Дітріх Хайм. Візит проходить на тлі загострення в
переговорному процесі, пов’язаного з планами Києва і Кишинева встановити
спільний контроль на придністровському сегменті молдовсько-українського кордону.
На українських митних постах, як передбачається, з’являться молдавські митники і
прикордонники. У Придністров’ї ідею різко критикують і називають загрозою не
тільки переговорів з врегулювання конфлікту, але і безпеки в регіоні.
Соловьев, Владимир „Приднестровье готово на неадекватные действия
реагировать адекватно” = [„Придністров’я готове на неадекватні дії реагувати
адекватно”] / В. Соловьев // Коммерсантъ (http://www.kommersant.ru/doc/3249042). – М.,
2017. – 23.03. – № 49

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Український дочірній банк Сбєрбанку з 16 березня встановив нові тимчасові
добові ліміти на клієнтські операції. Банк ввів ліміт на безготівкові операції в 30 000
гривень, йдеться в його повідомленні. Банк пояснив це необхідністю забезпечити
стабільність обслуговування клієнтів в умовах протизаконних дій стосовно нього.
Крім того, банк заблокував операції клієнтів за кредитками – вони доступні тільки
для поповнення.
Воронова, Татьяна Украинская „дочка” Сбербанка ужесточила лимиты на
снятие наличных : ВТБ не видит в этом необходимости = [Українська „дочка”
Сбєрбанку посилила ліміти на зняття готівки. ВТБ не бачить в цьому необхідності] /
Т. Воронова // Ведомости (http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/03/16/681450ukrainskaya-dochka). – М., 2017. – 16.03.

***
Держдума прийняла у другому читанні законопроект, який передбачає
обмеження грошових переказів з РФ до інших держав за допомогою іноземних
платіжних систем. У законопроекті йдеться про перекази в Україну. Тим самим
російська влада підготувала „дзеркальну відповідь” на заборону діяльності
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російських платіжних систем в Україні, введену в жовтні 2016 року, відзначає
Deutsche Welle.
Левин, Виктор Россия ограничит переводы денег на Украину = [Росія обмежить
перекази грошей в Україну] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/rossiyaogranichit-perevody-deneg-na-ukrainu). – Рига, 2017. – 17.03.

***
Міжнародний валютний фонд обговорить з українською владою блокаду
відділень російських банків в Україні, а також санкції, введені Нацбанком проти них.
Бергер, Герман МВФ обсудит с Украиной санкции против российских банков =
[МВФ обговорить з Україною санкції проти російських банків] / Г. Бергер // Вести
(http://vesti.lv/news/mvf-obsudit-s-ukrainoi-sankcii-protiv-rossiiskih-bankov). – Рига, 2017. –
24.03.

ЕКОНОМІКА
Нові моделі військових безпілотників на базі міні-бронетранспортера „Фантом”
розробляє державний український концерн „Укроборонпром”, про це повідомляє
прес-служба концерну. Як заявив заступник генерального директора з авіабудування
та виробництва Володимир Коробов, військова техніка XXI століття може нівелювати
фактор людини в розв’язанні конфліктів.
Лару, Дмитрий Евросоюз раскололся в вопросе отмены виз для Украины =
[Україна розробляє нові військові безпілотники] / Д. Лару // Известия
(http://izvestia.ru/news/668774). – 06.03.2017.

***
В Україні почав роботу один з найбільший європейських лоу-костів –
ірландська компанія „Ryanair”. Як позитивну цю подію відзначають як в Україні, так і
в Європі. Ryanair буде співпрацювати з аеропортами у Києві та Львові, що дозволить
європейцям відвідувати ці міста з меншими витратами, ніж раніше.
Calder, Simon Back in the former USSR: Ryanair may be flying to Ukraine but most exSoviet Union states remain off UK route map : Ukraine celebrates ’a remarkable event’ by
enticing Europe’s biggest no-frills airline = [Назад до СРСР: Ryanair може літати в
Україну, але більшість пост-радянських держав виключені із карти маршруту
Великобританії. В Україні святкують „чудову подію” через початок роботи в Україні
найбільшого авіаперевізника в Європі з категорії лоу-кост.] / S. Calder // The Independent
(http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/ryanair-ukraine-flights-russia-sovietunion-states-kiev-lviv-odessa-belarus-minsk-easyjet-baltic-a7631186.html). – London, 2017. –
16.03.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
МВФ вимагає від Києва скасувати заборону на продаж сільськогосподарських
земель, на цьому ж наполягає і Петро Порошенко. У парламенті перспектив стосовно
вільного продажу землі немає: проти цього виступають депутати „Народного
фронту”, „Батьківщини”, „Радикальної партії” і „Опозиційного блоку”.
27

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 березня 2017 р.

Тарасов, Анатолий Порошенко вконец сдает Украину МВФ = [Порошенко вкрай
здає Україну МВФ] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/poroshenko-vkonec-sdaetukrainu-mvf). – Рига, 2017. – 05.03.

ПРОБЛЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Україна, незважаючи на порівняно холодну зиму, вперше в своїй історії
пройшла опалювальний сезон повністю без російського газу. Шанси повернення
„Газпрому” на цей ринок, колись один з найбільших для монополії, частково залежать
від результату суперечок в Стокгольмському арбітражі.
Барсуков, Юрий Украина перезимовала без „Газпрома” = [Україна перезимувала
без „Газпрому”] / Ю. Барсуков // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3242746). –
М., 2017. – 16.03. – № 44

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ТА ЗЛОЧИННІСТЮ
У статті йдеться про справу головного податківця України Романа Насірова,
затриманого за підозрою у розтраті державних коштів на суму 2 млрд грн. Автор
констатує, що дана справа є найбільш резонансною з часів Революції Гідності і від її
результатів залежатиме подальший розвиток України на шляху боротьби із
корупцією.
Eristavi, Maxim Why Ukraine is facing its biggest test in the fight against corruption =
[Чому Україна переживає своє найбільше випробування у боротьбі з корупцією] /
M. Eristavi // The Washington Post (https://www.washingtonpost.com/news/democracypost/wp/2017/03/07/why-ukraine-is-facing-its-biggest-test-in-the-fight-againstcorruption/?utm_term=.a79613019501). – Washington, 2017. – 07.03.

РОБОТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Печерський районний суд Києва зняв арешт з коштів сина колишнього
президента України Олександра Януковича. Йдеться про 312,5 млн гривень (більше
11,5 млн дол.), які надійшли 10 січня в Міжнародний інвестиційний банк від
Всеукраїнського банку розвитку.
Горностаева, Юлия Киевский суд снял арест со счета сына Януковича на 312 млн
гривен = [Київський суд зняв арешт з рахунку сина Януковича на 312 млн гривень] /
Ю. Горностаева // Известия (http://izvestia.ru/news/669108). – 06.03.

***
13 березня українські силовики провели „контртерористичну” операцію по
зняттю блокади залізничного сполучення з Донбасом, пише автор публікації. Редут на
залізничній станції Кривий Торець в смт Щербинівка Донецької області захоплений
співробітниками Служби безпеки України та Корпусу оперативної раптової дії
Національної поліції. Рух вантажних поїздів відновлено, хоча через лінію
розмежування вони поки не пішли.
Корж, Валентин „В Киеве еще много новой брусчатки” : „Прорыв” блокады
Донбасса не означает, что теперь вся Украина успокоится. Активисты обещают
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продолжить свои акции даже в столице и действовать „жестко”. = [„У Києві ще
багато нової бруківки”. „Прорив” блокади Донбасу не означає, що тепер вся Україна
заспокоїться. Активісти обіцяють продовжити свої акції навіть в столиці і діяти
„жорстко”.] / В. Корж // РОСБАЛТ (http://www.rosbalt.ru/world/2017/03/14/1598614.html). –
С.Пб., 2017. – 14.03.

***
Українські прикордонники вилучили у громадянина Туреччини маленького
левеня, якого той ховав у фургоні з папугами і намагався незаконно вивезти за межі
України.
Andrews, Travis M. Watch this if you’ve ever pondered how many parrots can fit in a van
with a lion cub – in Ukraine = [Якщо ви коли-небудь замислювалися, скільки папуг може
міститися у фургоні з левом, то дивіться – в Україні] / T. M. Andrews // The Washington
Post
(https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/03/24/watch-this-if-youveever-pondered-how-many-parrots-can-fit-in-a-van-with-a-lion-cub-inukraine/?utm_term=.478362107e70). – Washington, 2017. – 24.03.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
Після заяви експертів ООН про загрозу хімічної катастрофи через продовження
бойових дій на сході України, „Країна” вирішила з’ясувати, які підприємства несуть
найбільший ризик для людей. Донбас буквально набитий промисловими об’єктами,
які можуть стати джерелом техногенної катастрофи, але „Країна” виділила п’ять
найнебезпечніших підприємств зони АТО.
Левин, Виктор Топ-5 заводов на Донбассе, из-за которых возможна реальная
катастрофа = [Топ-5 заводів на Донбасі, через які можлива реальна катастрофа] /
В. Левин // Вести (http://vesti.lv/news/top-5-himicheskih-zavodov-na-donbasse-iz-za-kotoryhvozmozhna-katastrofa). – Рига, 2017. – 12.03.

ГОЛОДОМОР 1932-33 РР.
Фільм „Гіркі жнива”, який нещодавно вийшов на широкі екрани у всьому світі
розповідає про події 30-х років минулого століття в Україні, знані як „голодомор”, і
які й досі є таємницею для більшості людей у світі. Режисер фільму Джорж
Менделюк розповів, що ця історія є особистою трагедією його матері, яка пережила ті
часи у Харкові і яка розповідала сину усі жахіття голодомору.
Yang, Catherine ’Bitter Harvest’ Gives Director Chance to Shine a Light on Ukrainian
Roots and Tragedy = [„Гіркі жнива” дають шанс пролити світло на українську трагедію
та її коріння] / C. Yang // The Epoch Times (http://www.theepochtimes.com/n3/2228130-bitterharvest-gives-director-chance-to-shine-a-light-on-ukrainian-roots-and-tragedy/). – New York,
2017. – 20.03.

КУЛЬТУРА ТА НАУКА
Президент України Петро Порошенко заявив, що Київ буде створювати свій
власний багатоцільовий винищувач. Про це повідомляє видання IHS Jane’s 360. Ескіз
бойової машини був представлений главі держави в ході його візиту до
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конструкторського бюро Івченко-Прогрес в Запоріжжі. Як припускає видання,
винищувач буде мати сильну схожість з МіГ-29, однак на нього не будуть
встановлювати бортові системи російського виробництва.
Пушкарев, Тимур Легкий бойовий литак. Порошенко поведал о создании
украинского истребителя = [Легкий бойовий літак. Порошенко розповів про створення
українського винищувача] / Т. Пушкарев // Вести (http://www.telegraf.lv/news/legkii-boioviilitak-poroshenko-povedal-o-sozdanii-ukrainskogo-istrebitelya). – Рига, 2017. – 17.03.

***
Гетьман Іван Мазепа є вирішальною фігурою в українській історії, вважає
Президент Петро Порошенко. Слова глави держави наводяться на його сторінці в
Facebook. „Він став справжнім символом українського опору Росії; прапором нашого
руху до незалежності – тієї мети, яку Мазепа, йдучи попереду свого часу, усвідомив
вже через 50 років після Переяслава ”, – підкреслив Порошенко, який відзначив таким
чином день народження Мазепи.
Порошенко объявил Мазепу символом украинского сопротивления России =
[Порошенко оголосив Мазепу символом українського опору Росії.] // Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/03/20/mazepa/). – М., 2017. – 20.03.

***
Українська влада готова прийняти представника від Росії на Євробаченні-2017,
якщо Юлію Самойлову замінить інший конкурсант, у якого немає проблем з
українським законодавством, заявив віце-прем’єр України В’ячеслав Кириленко.
Саму ситуацію навколо конкурсу Кириленко назвав провокацією з боку Росії.
Тарасов, Анатолий „Евровидение-2017”: новые условия Украины = [„Євробачення2017”: нові умови України] / А. Тарасов // Вести (http://vesti.lv/news/evrovidenie-2017-novyeusloviya-ukrainy). – Рига, 2017. – 27.03.

***
Українці готують сюрприз до міжнародної виставки EXPO 2017, передає
Kazpravda.kz. Як запевнив Тимчасовий Повірений у справах України в Казахстані
Володимир Джиджора, цей подарунок сподобається як жителям країни, так і
Президенту Казахстану. Йдеться про майбутній виступ сучасних українських
артистів, які виступатимуть в Казахстані 15 червня, в цей день в Астані пройде
Національний день України. В майбутній міжнародній виставці Україна бере участь
абсолютно безкоштовно.
Чем удивит Украина казахстанцев во время EXPO 2017 = [Чим здивує Україна
казахстанців
під
час
EXPO
2017]
//
Казахстанская
правда
(http://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/chem-udivit-ukraina-kazahstantsev-vo-vremya-expo2017/). – Астана, 2017. – 27.03.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила
рішення не продовжувати ліцензію „Радіо Вести” на мовлення в Києві. Підставою для
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такого рішення стали чотири попередження, винесені радіостанції регулятором. Всі ці
попередження „Радіо Вести” оскаржує в судах.
Бергер, Герман Украина кошмарит СМИ: У „Радио Вести” отобрали лицензию за
„пропаганду” = [Україна кошмарить ЗМІ: У „Радіо Вести” відібрали ліцензію за
„пропаганду”] / Г. Бергер // Вести (http://vesti.lv/news/ukraina-koshmarit-smi-u-radio-vestiotobrali-licenziyu-za-propagandu). – Рига, 2017. – 03.03.

СПОРТ
На попередньому етапі про своє бажання провести Ігри-2022 заявили відразу
шість міст. Але дві третини з них в боротьбу не вступили. Наприклад, заявка Львова
була відкликана через економічну та політичну кризу, яка почалася в Україні з 2014
року.
Доспехов, Алексей Главное – не победа, главное – неучастие = [Головне – не
перемога,
головне
–
неучасть]
/
А. Доспехов
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3235984). – М., 2017. – 06.03. – № 38

ІМІДЖ КРАЇНИ
У статті йдеться про перешкоди для молодих талановитих дизайнерів на
Українських тижнях моди, які сприймаються митцями скоріше як місце показу
корупції як організаторів, так і відвідувачів.
Johnson, Rebecca May Kiev’s cutting-edge: the designers ignored by Ukrainian fashion
week : The so-called ’new east’ is home to the most talked about creatives in the industry. So why
weren’t they showing in Kiev last month? = [Ультрасучасний Київ: дизайнери проігнорували
Український тиждень моди. Так званий „новий схід” є домівкою для обговорення
найбільш резонансних подій у цій галузі. Так чому ж вони не показали нічого у Києві
минулого
тижня?]
/
R. M. Johnson
//
The
Guardian
(https://www.theguardian.com/fashion/2017/mar/01/kievs-cutting-edge-the-designers-ignored-byukrainian-fashion-week). – London, 2017. – 01.03.

НАДЗВИЧАЙНІ ПОДІЇ
У центрі Києва вбито колишнього російського депутата, який втік до України і
піддавав критиці останнім часом Президента Росії та його політику. У своєму
інтерв’ю, яке він дав за 72 години до смерті, пан Воронєнков скаржився, що він та
його дружина отримували анонімні погрози. Також в інтерв’ю Воронєнков зауважив,
що завжди був проти приєднання Криму до Росії, незважаючи на те, що у Держдумі
голосував за цей факт, і додав, що зможе повернутися до Росії лише після смерті
Путіна.
Roth, Andrew Denis Voronenkov: Murdered Putin critic said in interview he knew he was
in danger : ’It’s a totally amoral system and in its anger it may go to extreme measures. There’s
been a demonisation of us’ = [Денис Воронєнков: Вбитий критик Путіна зізнався в
інтерв’ю, що він відчував себе у небезпеці. „Це абсолютно аморальна система, і у своєму
гніві він може застосувати крайні заходи. Це була демонізація таких як ми”.] / A. Roth,
N. Gryvnak // The Independent (http://www.independent.co.uk/news/world/europe/putin-critic31
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murdered-kiev-russian-mp-ukraine-denis-voronenkov-ukraine-president-petro-poroshenkoa7647361.html). – London, 2017. – 24.03.

ІНФОРМАЦІЯ
Через кризу і безробіття українці продовжують масово виїжджати на заробітки
за кордон навіть частіше, ніж в 90-і. Зараз основний напрямок – Польща. Але що
чекає українських робітників в цій європейській країні? Тільки за останні два роки в
38-мільйонну Польщу вирушило більше мільйона українських трудяг – кількість,
порівнянна з хвилею сирійських біженців до Німеччини.
Левин, Виктор Украинских рабочих в Польше „кидают” и бьют за язык =
[Українських робітників у Польщі „кидають” і б’ють за мову] / В. Левин // Вести
(http://www.telegraf.lv/news/ukrainskih-rabochih-v-polyshe-kidayut-i-byyut-za-yazyk). –
Рига,
2017. – 18.03.

ПРОЯВИ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО АТО В УКРАЇНІ
Рішення київської влади про припинення торгівлі з Донбасом спричинить за
собою втрату цього регіону України. Про це заявив депутат Верховної Ради від
фракції „Блоку Петра Порошенка” Мустафа Найєм на своїй сторінці в соцмережі
Facebook.
Баталина, Елена Соратник Порошенко спрогнозировал полную потерю Донбасса
Украиной = [Соратник Порошенко спрогнозував повну втрату Донбасу Україною] /
Е. Баталина // Известия (http://izvestia.ru/news/671197). – М., 2017. – 15.03.

КРИТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АТО
Слідчий комітет Росії порушив проти кількох українських військовослужбовців
справу про застосування заборонених засобів і методів ведення війни. Мова йде про
командира роти „Карпатська Січ” 93-й окремої механізованої бригади ЗС України
молодшого лейтенанта Олега Куцина, який в серпні-грудні 2015 року спільно з
командиром 93-ї окремої механізованої бригади ЗС України полковником
Владиславом Клочковим, „виконуючи завідомо злочинні накази, здійснили прицільні
артилерійські обстріли з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі
властивості, об’єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями в
населених пунктах самопроголошеної Донецької Народної Республіки”.
Медведев, Григорий СК РФ обвинил ВСУ в запрещенных методах ведения войны =
[СК РФ звинуватив ЗСУ в заборонених методах ведення війни] / Г. Медведев // Известия
(http://izvestia.ru/news/673931). – М., 2017. – 27.03.

РЕАКЦІЯ ВЛАДИ РОСІЇ НА СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
Москва закликає Київ і Вашингтон тричі подумати, перш ніж робити кроки, які
можуть призвести до подальшої дестабілізації ситуації на Донбасі, заявив заступник
міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Ситуація в Донбасі загострилася в
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кінці січня, при цьому сторони конфлікту звинуватили один одного в збільшенні
інтенсивності обстрілу і спробах наступу на лінії зіткнення.
Тарасов, Анатолий Москва Порошенко: не вздумайте штурмовать Донбасс =
[Москва Порошенку: не здумайте штурмувати Донбас] / А. Тарасов // Вести
(http://vesti.lv/news/moskva-poroshenko-ne-vzdumaite-shturmovaty-donbass). – Рига, 2017. –
05.03.

***
Россія ніколи не була учасницею бойових дій на південному сході України,
заявив прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков, зокрема наголосивши: „Поперше, Росія не є учасником цієї кризи, це внутрішньоукраїнська криза. По-друге,
Києву видніше, звідки можуть діставати зброю представники Донбасу, і де ця зброя,
власне, складалася напередодні початку, по суті, громадянської війни”.
Медведев, Григорий Песков: РФ никогда не была участницей боевых действий в
Донбассе = [Пєсков: РФ ніколи не була учасницею бойових дій на Донбасі] / Г. Медведев //
Известия (http://izvestia.ru/news/669654#ixzz4aq1YqjC0). – М., 2017. – 09.03.

***
Офіційний лист Віктора Януковича з проханням про введення російських
військ на територію України в адміністрацію Президента Росії не надходив, заявив
прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Райбман, Наталья Официального письма от Януковича о вводе российских войск
Кремль не получал : Песков, а также сам Янукович отрицают существование
обращения, которое Чуркин зачитал в ООН = [Офіційного листа від Януковича про
введення російських військ Кремль не отримував. Пєсков, а також сам Янукович
заперечують існування звернення, яке Чуркін зачитав в ООН] / Н. Райбман // Ведомости
(http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/16/681452-ofitsialnogo-yanukovicha-vvodevoisk). – М., 2017. – 16.03.

***
Транспортна блокада Донбасу матиме негативні наслідки. Таку думку висловив
постпред Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич. За його словами, рішення Ради
національної безпеки і оборони України „позбавлене здорового глузду і до того ж
відкрито суперечить Комплексу заходів (щодо виконання Мінських домовленостей)”.
Транспортную изоляцию Донбасса сравнили с блокадой Ленинграда : Киеву
предложили донести цели блокады до Запада = [Транспортну ізоляцію Донбасу
порівняли з блокадою Ленінграда] // Независимая газета (http://www.ng.ru/cis/2017-0317/100_obzor170317.html). – М., 17. – 17.03.

***
Спікер Держдуми В’ячеслав Володін закликав главу Парламентської асамблеї
Організації з безпеки і співпраці в Європі Крістін Муттон прокоментувати
блокування „дочок” російських банків в Україні. Спікер Держдуми заявив про
необхідність розглянути це питання Парламентською асамблеєю ОБСЄ, „тому що
мова йде про порушення прав громадян, які працювали в банках, що мають
відношення до Росії, і є юридичними особами України”.
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Медведев, Григорий Володин призвал ПА ОБСЕ прокомментировать погромы
банков РФ на Украине = [Володін закликав ПА ОБСЄ прокоментувати погроми банків
РФ в Україні] / Г. Медведев // Известия (http://izvestia.ru/news/673995). – М., 2017. – 27.03.

КРИТИКА ПОЛІТИКИ ЗАХІДНИХ КРАЇН ПО УКРАЇНІ
Американський журнал New York Magazine в матеріалі про майбутнє
зовнішньої політики Сполучених Штатів повідомляє, що поведінка політичного
істеблішменту в США, яка „дискредитує американську демократію”, є перемогою
Володимира Путіна. Відзначається, що російському Президентові не важливі
„вторинні інтереси”, такі як зняття санкцій або визнання Криму. „Він уже досягнув
головної мети – дискредитації американської демократії всередині країни і за
кордоном”, – повідомляє видання. У провину Дональду Трампу ставиться „підрив
відносин з Євросоюзом” і поширення сумнівів щодо прихильності Вашингтона до
Північноатлантичного альянсу.
Булгару, Дмитрий New York Magazine: Путин уже победил = [New York Magazine:
Путін
вже
переміг]
/
Д. Булгару
//
LifeNews
(https://life.ru/t/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
988887/new_york_magazine_putin_uzhie_pobiedil). – М., 2017. – 23.03.

***
США потрібен військовий конфлікт в Європі, в зв’язку з чим Вашингтон має
намір озброїти України. З такою заявою виступила в Держдумі лідер „Національного
фронту” і кандидат в Президенти Франції Марін Ле Пен, яка прибула до Москви на
запрошення комітету з міжнародних справ. Для цього, вважає вона, Штати і
підтягують Україну в НАТО, чому не перешкоджає ЄС і французьке керівництво,
зокрема. Також політик заявила, що розділяє в українському питанні точку зору Росії.
Пушкарев, Тимур Ле Пен в Москве: США нужна война в Европе, поэтому они
вооружают Украину = [Ле Пен в Москві: США потрібна війна в Європі, тому вони
озброюють Україну] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/le-pen-v-moskve-sshanuzhna-voina-v-evrope-poetomu-oni-vooruzhayut-ukrainu). – Рига, 2017. – 24.03.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА
В Росії знову почнуть готувати професійних військових журналістів.
Владыкин, Олег Кому предстоит наступать на информационном фронте = [Хто
має наступати на інформаційному фронті] / О. Владыкин // Независимая газета
(http://www.ng.ru/kartblansh/2017-03-17/3_6951_kartblansh.html). – М., 17. – 17.03.

***
Вбивство депутата Держдуми Володимира Вороненкова породило багато
версій. Одна з них – роздратування отриманням українського громадянства багатим
перебіжчиком з боку іноземних бійців батальйонів, які не перший рік воюють в АТО,
але до сих пір позбавлених громадянства України.
Мальцев, Владислав Крови Вороненкова жаждали многие „патриоты Украины” =
[Крові Вороненкова жадали багато „патріотів України”] / В. Мальцев // LifeNews
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(https://life.ru/t/%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/989026/krovi_voron
ienkova_zhazhdali_mnoghiie_patrioty_ukrainy). – М., 2017. – 23.03.

НОВИНИ ЗІ СТАНУ СЕПАРАТИСТІВ
У відповідь на блокаду під’їзних шляхів українськими активістами приблизно
на 40 підприємствах самопроголошеної ДНР, які раніше працювали під українською
юрисдикцією, введено „зовнішнє управління”, на деяких виробляється виїмка
документів, заявив в середу керівник самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко.
Никольский, Алексей Власти ДНР и ЛНР взяли под контроль предприятия
Рината Ахметова : Но еще могут вернуть их в случае снятия блокады со стороны
Украины = [Влада ДНР і ЛНР взяла під контроль підприємства Рината Ахметова. Але
ще можуть повернути їх у разі зняття блокади з боку України] / А. Никольский //
Ведомости (http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/03/02/679610-dnr-lnr-predpriyatiyaahmetova). – М., 2017. – 02.03.

***
Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр
Захарченко заявив, що жителі Донбасу навчилися жити в блокаді з боку українських
силовиків, і тепер ДНР оголошує блокаду Києву.
Пушкарев, Тимур ДНР объявила торговую блокаду Киеву = [ДНР оголосила
торгівельну блокаду Києву] / Т. Пушкарев // Вести (http://vesti.lv/news/dnr-obuyavilatorgovuyu-blokadu-kievu). – Рига, 2017. – 03.03.

***
Через тиждень після того, як влада самопроголошених Донецької і Луганської
народних республік оголосила про введення зовнішнього управління на
„підприємствах української юрисдикції”, ситуація на цих заводах виявилася близька
до критичної. Всупереч прогнозам місцевої влади, які обіцяли швидко
переорієнтувати виробництво на Росію і забезпечувати до 70% доходів бюджету за
рахунок де-факто націоналізованих підприємств, багато виробництв закриваються.
Барабанов, Илья Донбасские заводы вырабатывают стратегию = [Донбаські
заводи
виробляють
стратегію]
/
И. Барабанов
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3236732). – М., 2017. – 09.03. – № 39

***
Українські військові спробували атакувати двома бойовими катерами позиції
армії самопроголошеної ДНР на узбережжі Азовського моря. Про це повідомив
Едуард Басурін.
Гальская, Ольга Два украинских катера пытались штурмовать ДНР с моря =
[Два українські катери намагалися штурмувати ДНР з моря] / О. Гальская //
Комсомольская правда (http://www.kp.ru/daily/26652.7/3672782/ ). – М., 2017. – 13.03.

***
Стало відомо, що лідер самопроголошеної Донецької народної республіки
Олександр Захарченко оголосив нинішню лінію розмежування на Донбасі державним
кордоном. Хоча це рішення суперечить і тексту Мінських угод, і колишнім заявам
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самого пана Захарченка, в Москві його називають „логічним”, вважаючи, що таким
чином республіки добудовують „державні атрибути і інститути”. У Києві говорять
про провал Мінського мирного процесу.
Барабанов, Илья Буквы, отлитые в границе = [Букви, відлиті в кордоні] /
И. Барабанов // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3241291). – М., 2017. –
16.03. – № 44

***
Учасники бойових дій на Донбасі поскаржилися Громадській палаті РФ на
байдужість російської влади до їхньої долі. За словами ветеранів так званої Новоросії,
прокуратура РФ видає ополченців за запитом українських колег, російські суди
депортують їх за порушення міграційного законодавства, а влади невизнаних
республік ніяк не відстоюють інтереси своїх громадян. У Громадській палаті
пообіцяли допомогти, але додали, що очікування ополченців від Росії „виявилися
завищеними”.
Черных, Александр Батальоны просят понимания = [Батальйони просять
розуміння] / А. Черных // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3242830). – М.,
2017. – 16.03. – № 44

***
Ігор Плотницький в інтерв’ю заявив, що з Кримом почався процес возз’єднання
російських земель, побудова великої російської імперії. Він вважає, що так повинно
бути. Крим був першим і Донбас буде натупним.
Гамов, Александр Игорь Плотницкий: Донбасс давно готов воссоединиться с
Россией = [Ігор Плотницький: Донбас давно готовий возз’єднатися з Росією] / А. Гамов //
Комсомольская правда (http://www.crimea.kp.ru/daily/26654/3675601/). – М., 2017. – 17.03.

***
Українські силовики зробили спробу прориву позицій ополчення
самопроголошеної ДНР в районі Маріуполя і втратили 15 чоловік убитими і
пораненими. Про це заявили в оперативному командуванні самопроголошеної ДНР.
В ДНР сообщили о гибели 10 украинских силовиков в неудачной атаке под
Мариуполем = [У ДНР повідомили про загибель 10 українських силовиків у невдалій атаці
під Маріуполем.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/03/20/mariupol/). – М., 2017. – 20.03.

***
Командир другого батальйону 14-го бригади Збройних сил України капітан
Буранов загинув під час вибуху міномета „Молот” під час тренування з вогневої
підготовки. За словами представника народної міліції самопроголошеної ЛНР Андрія
Марочко, інцидент стався в районі населеного пункту Царівка.
В ЛНР сообщили о гибели украинского комбата при взрыве миномета „Молот” =
[У ЛНР повідомили про загибель українського комбата під час вибуху міномета
„Молот”.] // Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/03/22/molot/). – М., 2017. – 22.03.

***
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Глава самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр
Захарченкоі проведе телевізійну „пряму лінію” з жителями територій колишньої
Донецької області, підконтрольних Україні. Відзначається, що Захарченко відповість
на запитання мешканців, мова також піде про запуск гуманітарної програми по
возз’єднанню Донбасу.
ДНР сосчитала украинские снаряды и приметила женщин-снайперов = [ДНР
порахувала українські снаряди і примітила жінок-снайперів] // Независимая газета
(http://www.ng.ru/cis/2017-03-22/100_obzor220317.html). – М., 2017. – 22.03.

***
Командир батальйону „Спарта” збройних сил самопроголошеної Донецької
народної республіки Володимир Жога (позивний Воха) передрік захоплення
ополченцями всієї території Донецької області.
Преемник Моторолы предрек захват ополченцами Славянска и Краматорска =
[Наступник Мотороли передрік захоплення ополченцями Слов’янська і Краматорська.]
// Lenta.ru (https://lenta.ru/news/2017/03/22/voha/). – М., 2017. – 22.03.

***
Глава самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр
Захарченко виступив з пропозицією внести в чорний список осіб, яким заборонено
в’їзд до самопроголошеної ДНР, зокрема, екс-президента України Віктора Януковича,
колишнього прем’єр-міністра країни Миколи Азарова та інших політиків.
Мамина, Анастасия Захарченко предлагает запретить въезд в ДНР Януковичу и
Азарову = [Захарченко пропонує заборонити в’їзд в ДНР Януковичу й Азарову] /
А. Мамина // Известия (http://izvestia.ru/news/673917). – М., 2017. – 27.03.

КРИТИКА ВЛАДНИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Депутат Верховної Ради Надія Савченко не тільки оголосила, що готова стати
Президентом України, але і попередила, що має намір правити як чилійський
диктатор Піночет.
Воробьев, Владислав Савченко предрекла Украине кровавую диктатуру =
[Савченко напророкувала Україні криваву диктатуру] / В. Воробьев // Российская газета
(https://rg.ru/2017/03/01/savchenko-predrekla-ukraine-krovavuiu-diktaturu.html). – М., 017. –
01.03.

***
Радикально налаштовані українці, які блокують транспортні артерії в зоні АТО,
вивели на новий рівень конфлікт з офіційним Києвом: організатор блокади депутат
Семенченко вилаяв прем’єра і обіцяв заблокувати ще й дороги, що зв’язують Україну
з Росією. Це трапиться в тому випадку, якщо Україна почне закупівлю вугілля в Росії
– про ймовірність такого кроку заявив глава уряду Володимир Гройсман.
Дульман, Павел Киев теряет власть = [Київ втрачає владу ] / П. Дульман //
Российская газета (https://rg.ru/2017/03/02/veterany-ato-stali-ugrozhat-perekryt-soobshchenieukrainy-s-rossiej.html). – М., 017. – 02.03.

***
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Лідер української „Радикальної партії” Олег Ляшко заявив, що США повинні
укласти з Україною угоду про постачання оборонної зброї, але не повинні втручатися
в її внутрішні справи. Ляшко зазначив, що вважає неприйнятним, щоб США
вказували Києву на необхідність створення антикорупційного суду або пропонували
кандидатуру аудитора діяльності НАБУ.
Кучер, Егор Ляшко призвал США выделить Украине оружие и не вмешиваться в
ее дела = [Ляшко закликав США надати Україні зброю і не втручатися в її справи] /
Е. Кучер // Известия (http://izvestia.ru/news/669204). – М., 2017. – 06.03.

***
Екс-прем’єр України Арсеній Яценюк виступив у програмі Hard Talk
британської телерадіокомпанії ВВС. В Україні найбільший резонанс викликала його
відповідь на питання про його доходи: Яценюк заявив, що має на рахунках мільйон
доларів, який заробив не на державній службі. Однак, під час свого перебування на
посаді прем’єра він неодноразово звинувачувався політичними противниками і навіть
підлеглими в корупції, і, за непідтвердженими даними, його реальне матеріальне
становище в сотні разів більше записаного в декларації.
Лихоманов, Петр Яценюк рассмешил телеканал BBC = [Яценюк розсмішив
телеканал BBC] / П Лихоманов // Российская газета (https://rg.ru/2017/03/06/iaceniukrassmeshil-telekanal-bbc.html). – М., 017. – 06.03.

***
Під час переговорів з віце-канцлером ФРН Зігмаром Габріелем Сергій Лавров
заявив, що керівництво України регулярно намагається представити справу таким
чином, що тільки одна Росія повинна виконувати Мінські домовленості, а Україна
нібито все вже виконала. І уточнив: „Виконувати домовленості повинні, перш за все,
обидві сторони – Донбас і український уряд”.
Дудина, Галина Владимир Путин ждет Ангелу Меркель = [Володимир Путін
чекає
Ангелу
Меркель]
/
Г. Дудина
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3237224). – М., 2017. – 10.03. – № 40

***
Мер Львова і лідер української парламентської партії „Самопоміч” Андрій
Садовий запропонував вивезти з території „окремих районів Донецької та Луганської
областей” все лояльне київській владі населення, щоб воно не страждало від
транспортної блокади. Заява львівського градоначальника повністю відповідає ідеї,
яка не перший рік озвучується українськими лідерами громадської думки: на Донбасі
Україну цікавить не населення, а територія. Прийняти такий підхід як державну
доктрину офіційному Києву поки заважають тільки Мінські угоди і міжнародне
законодавство, яке трактує таку політику як геноцид.
Дульман, Павел Живыми не брать = [Живими не брати] / П. Дульман //
Российская газета (https://rg.ru/2017/03/13/mer-lvova-predlozhil-evakuirovat-loialnyh-kievuzhitelej-donbassa.html). – М., 017. – 13.03.

***
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Влада в Києві виявилися в незручному становищі після силового розгону
представників блокади Донбасу. Головного болю уряду додала і вимога фракції
„Самопоміч” прийняти у Верховній Раді закон „Про тимчасово окуповані території
України”.
Забродин,
Алексей
Верховная
Рада
откажется
объявить
Донбасс
оккупированным = [Верховна Рада відмовиться оголосити Донбас окупованим] /
А. Забродин // Известия (http://izvestia.ru/news/670811). – М., 2017. – 15.03.

***
Президент України Петро Порошенко провів екстрене засідання Ради
національної безпеки і оборони, на якому була розглянута ситуацію навколо блокади
Донбасу і масових порушень правопорядку. Вперше за час української кризи Петро
Порошенко висунув головні звинувачення не Росії, а своїм політичним опонентам –
партіям „Самопоміч” і „Батьківщина”, назвавши їх дії такими, що віддаляють
повернення Донбасу і такими, що суперечать національним інтересам.
Строкань, Сергей Блокада Донбасса становится все более тотальной = [Блокада
Донбасу стає все більш тотальною] / С. Строкань // КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3242690). – М., 2017. – 16.03. – № 44

***
Народна артистка України Оксана Білозір у прямому ефірі назвала учасницю
Євробачення від Росії „потворною”. У Юлії Самойлової перша група інвалідності.
Вона з дитинства пересувається в інвалідному візку. А виступ на Євробаченні для
дівчини – мрія дитинства.
Коц, Александр Украинские хроники: про „уродство” и замурованную экономику =
[Українські хроніки: про „потворність” і замуровану економіку] / А. Коц //
Комсомольская правда (http://www.crimea.kp.ru/daily/26655.5/3675942/). – М., 2017. – 19.03.

***
Міністерство освіти України представило другу редакцію змін для шкільних
програм 5-9 класів. З курсу світової літератури пропонують прибрати романи і повісті
Федора Достоєвського і Льва Толстого. Замість представників російської класики в
програму зі „Світової літератури” пропонується внести твори сучасних авторів, таких
як „Убити пересмішника” Харпер Лі, „Бродячий замок Хоула” Діани Джонс і „451
градус за Фаренгейтом” Рея Бредбері. Пропоновані нововведення викликали
неоднозначну реакцію з боку вчителів.
Горностаева, Юлия Толстого и Достоевского хотят убрать из школьной
программы на Украине = [Толстого і Достоєвського хочуть прибрати зі шкільної
програми в Україні] / Ю. Горностаева // Известия (http://izvestia.ru/news/673959). – М.,
2017. – 27.03.

КРИМ
Президія Російської академії наук спільно з ФАНО обговорила процес
переходу кримських наукових організацій під російську юрисдикцію. Чиновники і
академіки запевнили один одного, що в Росії кримським вченим жити стало краще:
39

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси
інститутам повернули
держзамовленнями.

майно,

підняли

01 – 31 березня 2017 р.
зарплати

і

пообіцяли

забезпечити

Черных, Александр Академия наук воссоединяется с Крымом = [Академія наук
возз’єднується
з
Кримом]
/
А. Черных
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3229762). – М., 2017. – 02.03. – № 36

***
Як стало відомо „Комерсант”, приватна компанія „Нові проекти” отримала
російську ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі Криму. Основним
власником компанії, за офіційними даними, є підприємець Антон Дорноступ, який
близький до родини екс-глави Роснедр Валерія Пака, хоча ряд джерел „Комерсант”
пов’язують „Нові проекти” з українським бізнесменом Сергієм Курченко. При цьому
„Нові проекти”, отримавши ліцензію в рамках діючого для Криму спрощеного
порядку, ще в 2015 році не мали ніяких активів і не вели там господарської
діяльності.
Козлов, Дмитрий За Крымом тянется шельф „Новых проектов” = [За Кримом
тягнеться
шельф
„Нових
проектів”]
/
Д. Козлов
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3235138). – М., 2017. – 06.03. – № 38

***
Більшість кримських татар – 61% – підтримують Президента РФ Володимира
Путіна. Близько третини – 31% – заявили, що їхнє ставлення до глави держави
покращилося. Такі дані наводить в соціологічному дослідженні Федеральне агентство
у справах національностей РФ. Опитування проводилося з грудня 2016 по січень 2017
року.
Ладилова, Елена 61% крымских татар поддерживают Владимира Путина = [61%
кримських татар підтримують Володимира Путіна] / Е. Ладилова // Известия
(http://izvestia.ru/news/669021). – М., 2017. – 07.03.

***
Представник консервативної партії Великобританії, член підкомітету палати
лордів парламенту Великобританії з питань зовнішньої політики ЄС Річард Белф
зазначив, що вважає Крим історичною частиною Росії. Він зазначив, що ще десять
років тому жителі півострова говорили, що хочуть бути в складі російської держави.
Коцур, Виктория Член палаты лордов: „Крым – это историческая часть России”
= [Член палати лордів: „Крим – це історична частина Росії”] / В. Коцур // Известия
(http://izvestia.ru/news/669391). – М., 2017. – 13.03.

***
Більше 70% жителів півострова вважають себе громадянами РФ, говориться в
дослідженні Інституту етнології і антропології РАН про міжетнічні відносини в
Криму. Депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек заявив, що на півострові
формується нова спільнота кримчан, а національного питання там „не існує”.
Кримські татари, навпаки, говорять про „чіткість національної ідентичності” народів
півострова.
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Городецкая, Наталия Крымских татар нашли в большинстве = [Кримських
татар
знайшли
в
більшості]
/
Н. Городецкая
//
КоммерсантЪ
(http://www.kommersant.ru/doc/3241298). – М., 2017. – 14.03. – № 42

***
Глава Криму Сергій Аксьонов заявив в ефірі місцевого телеканалу, що Росії
потрібна монархія, а не „демократія в тому вигляді, в якому вона підноситься
західними ЗМІ”.
Величие России – для внешних проблем = [Велич Росії – для зовнішніх проблем] //
Независимая газета (http://www.ng.ru/editorial/2017-03-16/2_6949_red.html). – М., 17. –
16.03.

***
Російські правозахисники обговорили ситуацію з порушеннями прав людини в
Криму. Для влади буде підготовлена доповідь, в якій, зокрема, зазначається, що на
півострові обмежено право громадян на мирні зібрання. У заяві російських
правозахисників йдеться, що з моменту приєднання Криму кількість політичних
процесів за участю місцевих жителів стало стрімко рости, „перевищивши показники
будь-якого регіону РФ”. Окремий пункт доповіді буде присвячений тиску на
кримських адвокатів, які скаржаться на безперервні обшуки і арешти. Доповідь буде
приурочена до річниці приєднання Криму до Росії.
Трифонова, Екатерина Крымчане пока не привыкли к российской
действительности : Правозащитники готовят доклад о сложностях переходного
периода для активных граждан и их адвокатов = [Кримчани поки не звикли до російської
дійсності] / Е. Трифонова // Независимая газета (http://www.ng.ru/politics/2017-0316/1_6949_krum.html). – М., 17. – 16.03.

***
Влада Криму з нагоди третьої річниці приєднання півострова до РФ
організувала масштабні святкування з феєрверками. 20 березня оголошено на
півострові вихідним днем.
Севастопольский вальс в честь присоединения Крыма = [Севастопольський вальс
на честь приєднання Криму] // КоммерсантЪ (http://www.kommersant.ru/doc/3243431). –
М., 2017. – 17.03. – № 45

***
Глава Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що в 1918 році українські війська
відвоювали Крим і Донбас у Росії. Про це спікер парламенту сказав у промові з
приводу століття Української революції – подій 1917-1921 років. Днем раніше
перший Президент України Леонід Кравчук заявив, що в 1954 році Крим був у
примусовому порядку переданий Україні. У Кремлі розраховують, що рано чи пізно в
Києві з повагою поставляться до прийнятого рішення мільйонів кримчан, які
проголосували за входження Криму до складу Росії на референдумі три роки тому,
заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Тарасов, Анатолий Украинцы отвоевали Крым = [Українці відвоювали Крим] /
А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraincy-otvoevali-krym). – Рига, 2017. –
17.03.
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***
За участі тисячі військовослужбовців Росія запустила військові сухопутні,
морські та повітряні навчання у Криму. Керівник навчань Андрій Сердюков заявив,
що це пов’язано із „терористичною загрозою” у регіоні. При цьому представники
НАТО говорять про незаконність таких навчань, оскільки Росія не проінформувала
НАТО про їх проведення.
Batchelor, Tom Russia launches ’unprecedented’ Crimea army drills to test rapid
reaction forces : Nato says it was not informed of the exercise = [Росія запускає
безпрецедентні військові навчання для перевірки сил швидкого реагування у Криму. НАТО
заявила, що не була проінформована про їх перебіг.] / T. Batchelor // The Independent
(http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-crimea-army-deals-unprecedentedrapid-reaction-forces-nato-us-europe-ukraine-balkans-a7640326.html). – London, 2017. – 20.03.

***
Глава МЗС України Павло Клімкін пообіцяв повернути жителям Криму
свободу. Відповідний пост він опублікував в мікроблозі Twitter у третю річницю
приєднання півострова до Росії.
Климкин пообещал „вернуть свободу” жителям Крыма = [Клімкін пообіцяв
„повернути
свободу”
жителям
Криму.]
//
Lenta.ru
(https://lenta.ru/news/2017/03/19/crimea/). – М., 2017. – 20.03.

***
Прес-секретар Президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що приєднання Криму
стало причиною багатьох труднощів в економіці країни, і розплачуватися за це
доведеться всім росіянам. Але, підкреслив він, ціна „возз’єднання народу зі своєю
країною” для Росії цілком посильна.
Левин, Виктор По силам ли России цена, которую приходится платить за
присоединение Крыма = [Чи під силу Росії ціна, яку доводиться платити за приєднання
Криму] / В. Левин // Вести (http://www.telegraf.lv/news/po-silam-li-rossii-cena-kotoruyuprihoditsya-platity-za-prisoedinenie-kryma). – Рига, 2017. – 20.03.

***
Проти європейських і українських політиків, які приїхали в Крим можуть бути
введені санкції і заведені кримінальні справи, заявив секретар Ради національної
безпеки і оборони України Олександр Турчинов. За його словами, якщо інформація
про перебування іноземної делегації на півострові підтвердиться, на засіданні РНБО
розглядатиметься питання про введення санкцій.
Тарасов, Анатолий Украина грозит европейцам санкциями = [Україна загрожує
європейцям санкціями] / А. Тарасов // Вести (http://www.telegraf.lv/news/ukraina-grozitevropeicam-sankciyami). – Рига, 2017. – 20.03.

***
Влада окупованого Криму заявила про намір побудувати в районі Ялти
кримський Лас-Вегас. При цьому прем’єр Аксьонов зауважив, що інвестори можуть
„обійти” введені санкції проти Криму, щоб вкласти у будівництво і згодом
отримувати прибутки.
42

Реферативний огляд
Україна у відгуках зарубіжної преси

01 – 31 березня 2017 р.

Sands, David R. Crimea gambles on gamblers to ease isolation = [Щоб полегшити
ізоляцію, Крим спекулює на азартних гравцях] / D. R. Sands // The Washington Times
(http://www.washingtontimes.com/news/2017/mar/21/crimea-gambles-gamblers-easeisolation/). – Washington, 2017. – 21.03.

***
У статті автор висловлює власну думку на причини, що спричинили події 2014
року та їх наслідки для Росії, доходячи висновку, що основним механізмом
досягнення „величі” Росії серед її громадян є потужна робота пропагандистської
машини.
Pinkham, Sophie How annexing Crimea allowed Putin to claim he had made Russia
great again : The show of force in Ukraine was played as Russia’s greatest moment since the
second world war. But it’s a risky strategy = [Як анексія Криму дозволила Путіну заявити,
що він знову зробив Росію великою. Демонстрація сили в Україні була найбільш вдалим
моментом з часів другої світової війни. Проте це ризикована стратегія.] / S. Pinkham //
The Guardian (https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/22/annexing-crimeaputin-make-russia-great-again). – London, 2017. – 22.03.

***
Влітку Крим не зіткнеться з дефіцитом прісної води – запаси у водосховищах
півострова більші, ніж в цей же період 2016 року. Про це заявив директор
департаменту державної політики і регулювання в галузі водних ресурсів та
гідрометеорології Мінприроди Росії Дмитро Кирилов. За словами чиновника, води
вистачить і місцевим жителям, і курортникам. А до 2020 року буде готовий водовід,
який з надлишком забезпечить водою Східний Крим.
Фочкин, Олег Крым запасся водой на курортный период = [Крим запасся водою на
курортний період] / О. Фочкин // Известия (http://izvestia.ru/news/672703). – М., 2017. –
22.03.

***
Держдума РФ має намір спростити отримання заходів соцпідтримки для
громадян Криму, які стали жертвами політичних репресій в 1940-і роки. Відповідний
законопроект, внесений в кінці минулого року депутатом від Республіки Крим
Русланом Бальбек, пропонує видавати довідку про реабілітацію без підтверджуючих
документів з колишніх союзних республік. Цей захід стане актуальним для кримчан,
які не можуть отримати такий документ в державах, які не визнають Крим частиною
Росії.
Юршина, Марина Крымчанам упростят процесс выдачи справок о реабилитации
= [Кримчанам спростять процес видачі довідок про реабілітацію] / М. Юршина //
Известия (http://izvestia.ru/news/672636). – М., 2017. – 22.03.
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